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APRESENTAÇÃO 
 
O Projeto de Sustentabilidade Hídrica de Pernambuco – PSHPE é uma iniciativa do 
Governo do Estado, em parte financiado pelo Banco Mundial – BIRD, com execução 
através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco – 
SDEC / Secretaria Executiva de Recursos Hídricos – SERH e da Companhia 
Pernambucana de Saneamento – COMPESA. 
 
A Ambiental Consulting firmou contrato PSHPE 009/2019 (Ordem de Serviço nº001/2019 
- PSHPE) com a Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos, no âmbito do Projeto 
de Sustentabilidade Hídrica do Estado de Pernambuco (acordo nº 7778-BR com Banco 
Mundial), com objetivo de elaborar estudos ambientais, socioeconômicos e mapeamento 
de áreas prioritárias para criação de Unidades de Conservação e Corredores Ecológicos 
na Bacia do Rio Capibaribe, conforme especificado no contrato e licitação 
CEL/OSE/SEPLAG Nº010/2017 – SBQC Nº001/2017. A ECOGEO é a empresa parceira 
subcontratada para a execução do projeto. 
 
Assim, o presente produto é o Relatório das Oficinas Participativas e relação espacial e 
hierarquizada das áreas definidas para aprofundamento dos estudos para a criação das 
Unidades de Conservação e Corredores Ecológicos, referente à atividade 4 da Etapa I. 
 
 
1. OFICINAS DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 
 
As oficinas de diagnóstico participativo tiveram como objetivos colher subsídios com 
informações relevantes sobre as áreas prioritárias e adequação de tais áreas aos 
regimes específicos de proteção e o esclarecimento prévio sobre o processo evitando 
que informações distorcidas influenciem a comunidade local a se posicionarem contra a 
criação das UCs e corredores ecológicos. 
 
1.1. Divulgação e Mobilização 
 
A mobilização dos diversos atores sociais envolvidos, direta e indiretamente com as 
áreas prioritárias, e a divulgação para a participação nas oficinas foram realizadas a partir 
da: 
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I. Confecção de convites (Figura 1) e cartazes (Figura 2) específicos para cada uma 
das áreas. 
 

 
Figura 1. Arte do convite utilizado na divulgação (ex. de serras de Belo Jardim e Brejo da Madre de 

Deus). 
 

 
Figura 2. Arte do cartaz utilizado na divulgação (ex. Bengalas) 
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II. Contatação dos atores por telefone, e-mail, WhatsApp e envio de ofícios (via e-
mail) às prefeituras, associações, ONGs, instituições de pesquisa e extensão 
rural, sindicatos e entre outros atores institucionais (cópia dos principais ofícios, 
e-mails e WhatsApp constam no anexo IV), cujo os contatos foram levantados 
durante o campo de reconhecimento, bem como junto aos atores locais; 

III. Interlocução com o Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Capibaribe. A equipe da 
Ambiental Consulting entrou em contato com o sr. Alexandre Ramos e sr. Paulo 
Bandeira, membro e presidente do Comitê respectivamente, para informar sobre 
os trabalhos, trocar informações e convidá-los para participar das oficinas, bem 
como agendar apresentação do trabalho na reunião do comitê. Nesta ocasião, 
houve surpresa dos membros sobre os trabalhos, pois eles não tinham sido 
informados pelo CPRH do seu início, bem como não tiveram acesso ao TdR, 
processo de contratação, plano de trabalho etc. Assim, foi acordada a participação 
da Ambiental Consulting na reunião do comitê, relatada no item 2.1 adiante, para 
que fosse feita uma apresentação formal aos membros do Comitê. Por sua vez, o 
presidente e Alexandre Ramos se comprometeram a divulgar entre seus pares a 
existência do trabalho e as oficinas. Importante ressaltar que as datas das oficinas 
foram agendadas justamente na sequência da reunião do comitê, para que essa 
apresentação pudesse ocorrer; 

IV. Distribuição de convites e cartazes, feita em paralelo ao campo de socioeconomia, 
no período de 14/10/2019 a 29/10/2019. A equipe percorreu os principais acessos 
e comunidades dentro e/ou no entorno das áreas selecionadas, a depender das 
possibilidades de acesso e da presença/ausência de moradores em cada local 
(Figura 3 a 8 e Imagem 1 a 5). Neste período:  

a. todos os entrevistados receberam cópia do convite, conforme listas no 
Anexo II. Vale destacar que alguns entrevistados não sabiam escrever e 
os dados foram preenchidos pela própria entrevistadora,  

b. nas abordagens que não resultaram em entrevistas também foram 
entregues convites, sem que, contudo, fosse solicitada assinatura na lista. 
Nestes casos, as pesquisadoras explicavam sucintamente o trabalho e o 
porquê da oficina em questão,  

c. a depender da disponibilidade do entrevistado (i.e., quando estes 
afirmavam fazer parte de igrejas, associações, grupos etc.), foram 
deixados mais convites para que fossem distribuídos. Por isso, ao lado de 
algumas assinaturas na lista (Anexo II), existe um número, que equivale 
às cópias deixadas com o entrevistado. Nestas situações, não temos 
controle sobre a distribuição posterior dos convites e não possuímos listas 
destes recebimentos,  

d. alguns atores optaram por fotografar os convites e enviar por WhatsApp a 
vizinhos/conhecidos/grupos comunitários.  
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Figura 3. Percurso percorrido no entorno da Mata 
do Ronda entre os dias 14/10/2019 e 15/10/19. 

 

Figura 4. Percurso percorrido no entorno da Serra 
do Pará entre os dias 16/10/2019 e 18/10/19. 

 

Figura 5. Percurso percorrido na área 
denominada Cabeceiras do Capibaribe entre os 

dias 19/10/2019 e 21/10/19. 
 

Figura 6. Percurso percorrido na área 
denominada Brejos de Madre de Deus/Belo 
Jardim entre os dias 22/10/2019 e 25/10/19. 

 

Figura 7. Percurso percorrido na área 
denominada Brejos de Taquaritinga/ Vertentes 

entre no dia 26/10/2019. 
 

Figura 8. Percurso percorrido no entorno da Serra 
das Bengalas entre os dias 27/10/2019 e 

28/10/19. 
 

Obs.: Estas imagens foram criadas a partir dos trackings e pontos de GPS coletados pela equipe em 
campo. As nomenclaturas aqui apresentadas são as que foram informadas pelos entrevistados no 
momento da coleta do ponto e bases de dados oficiais não foram utilizadas para conferência, sendo, 
portanto, apenas ilustrativas dos percursos. Autora: Adriana Guimarães.  
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Imagem 1. Exemplo da distribuição de convites na área da Mata de Ronda. Autora: Tatiana Bressan 

 

    

Imagem 2. Exemplo da distribuição de convites na área da Serra do Pará. Autora: Tatiana Bressan 
 

  

  
Imagem 3. Exemplo da distribuição de convites na área das Cabeceiras. Autora: Tatiana Bressan.  
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Imagem 4. Exemplo da distribuição de convites na área das Serras de Belo Jardim e Brejo da Madre 

de Deus. Autora: Tatiana Bressan 
 

 
Imagem 5. Exemplo da distribuição de convites na área da Serra das Bengalas. Autora: Tatiana 

Bressan. 
 

V. Colocação de cartazes também ao longo do campo de socioeconomia.  
a. Nas comunidades visitadas, foram colados cartazes em locais indicados 

pelos moradores como de fácil acesso e visualização pela comunidade 
(Imagens de 6 a 11). O Quadro 1 traz a relação dos locais onde os 
cartazes foram afixados pela equipe em campo.  
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b. Foram entregues cartazes para comunitários, membros de associações e 
prefeituras colocarem em outros locais que eles julgassem pertinentes, 
como igrejas católicas e evangélicas, por exemplo. 

 

   
Imagem 6. Exemplo de cartazes de divulgação da Oficina de Ronda fixados. Autoras: Adriana 

Guimarães e Tatiana Bressan. 
 

 

  
Imagem 7. Exemplo de cartazes de divulgação da Oficina na Serra do Pará fixados. Autoras: Adriana 

Guimarães e Tatiana Bressan. 
 

Imagem 8. Exemplo de cartazes de divulgação da Oficina na Cabeceiras fixados. Autoras: Adriana 
Guimarães e Tatiana Bressan. 
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Imagem 9. Exemplo de cartazes de divulgação da Oficina Serras de Belo Jardim e Brejo de Madre de 

Deus fixados. Autoras: Adriana Guimarães e Tatiana Bressan.  
 

   
Imagem 10. Exemplos de cartazes de divulgação da Oficina Serras de Taquaritinga do Norte e 

Vertentes fixados. Autoras: Adriana Guimarães e Tatiana Bressan. 
 

 
Imagem 11. Exemplo de cartaz de divulgação da Oficina na Serra das Bengalas fixado. Autora: 

Sandra Steinmetz. 
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Quadro 1. Locais onde foram fixados cartazes sobre as oficinas. 
Oficina Locais 

Serra do Pará 
Mercadinho da Vila do Pará; Açougue da Vila do Pará; Bar do Seu Jorge (Dorge 
Boi).  

Cabeceiras do 
Capibaribe 

Prefeitura de Jatauba; Comércio ao lado da casa do agente de saúde no Sítio 
Enxotados; Secretaria de Agricultura de Poção.  

Serras de 
Taquaritinga do 

Norte e Vertentes 

Boteco da Cília – Sitio Matias Vieira, Mercado de Vila do Socorro, Mercado em 
Pão de Açúcar.  

Mata de Ronda 
Sede da Associação dos Trabalhadores Rurais de Ronda; Secretaria de 
Agricultura e Meio Ambiente; Escola Municipal do Assentamento Ronda; 
Sindicato Rural. 

Serras de Belo 
Jardim e Brejo 
Madre de Deus 

Secretaria de agricultura e meio ambiente de BMD; Sindicato Rural de BMD, 
COMDEC – Belo Jardim; Posto de Saúde de Mandaçaia; Posto de Saúde de 
Barra de Farias; Secretaria de Agricultura de Belo Jardim; IPA – Brejo da Madre 
de Deus.  

Serra das Bengalas Sede da Associação da Vila de Bengalas, Escola Municipal de Bengalas.  

 

Vale ressaltar que, em cada local, a mobilização contou com a valiosa ajuda de diversos 
atores com destaque para os elencados no Quadro 2. Esses atores foram mapeados e 
mobilizados ao longo do reconhecimento de campo e diagnóstico socioeconômico: 
 

Quadro 2. Principais atores locais que colaboraram com a mobilização. 
Oficina Atores 

Serra do Pará 
Marivaldo Andrade (Prefeitura) e Darly Rocha Silva (Subprefeitura do Pará), 
Arnaldo Vitorino (Bichos da Caatinga), José Chagas Neto (Comunidade), 
Tonho do Pará (Vereador e comunitário), Pedro Chagas (Comunidade) 

Cabeceiras do 
Capibaribe 

Evaldo Araújo (Prefeitura de Poção), Marly (Conselho Des. Rural Poção), Izael 
Monteiro (Prefeitura de Jataúba) 

Serras de 
Taquaritinga do Norte 

e Vertentes 

Aline Curcino (Prefeitura de Taquaritinga), Evandro (IPA), Silvano (Assoc. 
Produtores Orgânicos), José Ivanildo (Vereador de Vertentes), Jailson 
(Sindicato Rural Vertentes) 

Mata de Ronda 
João de Ronda (Assoc. dos Assentados), Geneci Aldelino (Prefeitura de 
Pombos) 

Serras de Belo Jardim 
e Brejo Madre de 

Deus 

Elisabeth Szilassy (Prefeitura BMD/COMDEMA), Henágio José da Silva (IPA), 
Bruno Galvão (vereador Belo Jardim), Aldiza Cristina Silva (sociedade civil), 
Maria das Mercês (Conselho de Usuários Bitury), Francisco das Chagas 
(IFPE) 

Serra das Bengalas Mailson Feliciano (Prefeitura) 
 
 

1.2. Programação, conteúdo e metodologia das oficinas 
 
As oficinas participativas sobre o projeto de criação das UCs foram programadas para 
ocorrerem em 6 locais considerados mais centrais nas áreas definidas como prioritárias 
e foram organizadas para um público estimado inicialmente de 40 pessoas, entre 
representantes do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Capibaribe - COBH Capibaribe, 
dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente (e Desenvolvimento Rural), do Poder 
Público, ONGs, de Entidades Associativas e Empresariais, proprietários/posseiros, 
Sindicatos, Instituições de Pesquisa entre outros. O formato, horário e duração das 
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oficinas foi adequado à disponibilidade e perfil dos atores envolvidos, respeitando as 
quantidades descritas no Termo de Referência e em comum acordo com a equipe 
técnica da CPRH/PSHPE. No entanto, uma das oficinas foi inviabilizada e no lugar dela 
foi realizada uma reunião com os atores presentes, conforme agenda do Quadro 3. 
 

Quadro 3. Data, área, local e horário das oficinas e reuniões. 
Data Área prioritária Atividade Local Horário 

30/10 Bacia Capibaribe 
Apresentação na 
reunião do COBH 

Capibaribe 

Rua Frei Ibiapina, 300 – bairro São 
José – Surubim 

9hs às 
13hs 

30/10 Serra do Pará 
Oficina 1 - Serra do 

Pará 
Quadra de esportes na Vila do 
Pará, Sta. Cruz Capibaribe 

17 às 
22hs 

31/10 Cabeceiras Sul 
Oficina 2 - 

Cabeceiras do 
Capibaribe 

Auditório do prédio da Secretaria de 
Assistência Social, Prefeitura de 
Poção, Rua Teodoro Alves de 
Carvalho, 75, Poção 

10hs às 
16hs 

01/11 

Serras de Belo 
Jardim/ Madre de 

Deus/ 
Taquaritinga do 

Norte e Vertentes 

Oficina 3 - Serras de 
Taquaritinga do 

Norte e Vertentes 

Auditório do Ginásio Experimental 
Municipal Severino Pereira da Silva, 
rua Padre Berenguer, 207, 
Taquaritinga do Norte 

8hs às 
12hs 

04/11 Mata de Ronda 
Oficina 4 - Mata de 

Ronda 

Sede da Associação dos 
Trabalhadores Rurais do 
Assentamento Chico Mendes 
Ronda 

9hs às 
15hs 

05/11 

Serras de Belo 
Jardim/ Madre de 

Deus/ 
Taquaritinga do 

Norte e Vertentes 

Oficina 5 - Serras de 
Belo Jardim e Brejo 

Madre de Deus 

Auditório do Centro de Cidadania 
Pedro Ferreira, Rua Dr. José 
Mariano, 21, Centro, Brejo Madre 
de Deus 

9hs às 
15hs 

06/11 Serra da Bengala 

Reunião e Palestra 
(Não foi possível a 

realização da Oficina 
6 - Serra das 

Bengalas) 

Auditório da Escola Municipal Maria 
Alves de Lima, Sítio Bengalas, S/N, 
Zona Rural, Passira 

10hs às 
14hs 

07/11 
Bacia do 

Capibaribe 

Reunião de 
avaliação das 

oficinas 
CPRH - Recife 

8:30 às 
11:30 

 
As oficinas participativas tiveram duração de 4 a 6 horas, dependendo do local e 
disponibilidade dos participantes e abrangeram as seguintes atividades apresentadas no 
Quadro 4: 
 

Quadro 4. Atividades e metodologias utilizadas nas oficinas. 
Atividade Materiais utilizados e metodologia 

Boas-vindas à CPRH, empresa 
consultora e representantes de 
prefeituras e/ou entidades locais 
parceiras 

Acordado com parceiros e CPRH 

Apresentação da agenda da 
oficina, da Ambiental Consulting, 

Power Point 
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Atividade Materiais utilizados e metodologia 
do projeto e da proposta de 
trabalho 

Dinâmica dos sonhos com 
apresentação dos participantes 

Flipchart para anotar – aqueles participantes que quiserem se 
apresentar foram estimulados a dizer o sonho que vem à 
cabeça quando pensam na área 

Apresentação simples e didática 
sobre o que é Unidade de 
Conservação, quais as categorias, 
corredores ecológicos, importância 
para a biodiversidade e quais 
benefícios pode trazer às pessoas 

Apresentação dialogada em Power Point  

Trabalho em Grupos para a 
construção de mapas participativos 
(UCs) 

Os participantes foram divididos em grupos para que 
observassem o mapa (levado impresso mapa da área com 
alguns pontos de referência), identificassem e marcassem 
situações de interesse na área (áreas preservadas, pressões, 
nascentes, cavernas, áreas usadas pela comunidade ou 
visitação, patrimônio arqueológico/ paleontológico, propriedades 
etc.) 
Cada grupo foi assessorado por um membro da equipe. Nas 
oficinas com mais participantes em que houve a necessidade de 
divisão em mais de 3 grupos, atores da CPRH ou locais 
ajudaram nessa assessoria. 

Trabalho em grupos para os 
mapas participativos sobre os 
corredores ecológicos 

Dois mapas da bacia circularam entre os grupos para que 
localizassem eventuais áreas potenciais para corredores 
ecológicos na região. Dessa forma, um grupo foi 
complementando o outro no mapa dos corredores.  
Os mesmos mapas foram utilizados em todas as oficinas, para 
complementações em cada região. 

Apresentação dos grupos  Rodada de apresentação dos mapas entre os grupos (plenária) 

Dinâmica das Fortalezas e 
Fraquezas 

Com base na discussão dos mapas, foi consolidado em 
Flipchart ou papel Kraft (mural) os pontos fortes/oportunidades 
(o que tem de bom na área) e pontos fracos/ameaças (o que 
pode melhorar) para a conservação da biodiversidade, serviços 
ambientais e patrimônio cultural na área, relacionando sempre 
ao bem estar das pessoas do local. 

Encerramento com próximos 
passos 

Acordo com os presentes dos próximos passos, o que 
precisamos conhecer/saber, quem falta envolver e como será o 
trabalho depois. 

Café O horário das refeições foi ajustado conforme o andamento da 
oficina. 
Café e água ficaram disponíveis no período todo da oficina. Almoço 

 
Para as atividades foram elaborados os seguintes materiais: 
- Apresentações em Power Point, cujo exemplo de Serra do Pará consta no Anexo I (o 
mesmo modelo foi utilizado em todas as oficinas, com exceção dos slides com 
informações específicas sobre a área); 
- Mapas de cada área, com imagem de satélite, delimitação proposta para a área 
prioritária, pontos de referência, rios. Também mapa da Bacia Hidrográfica do Rio 
Capibaribe, dividido em dois (parte leste e oeste) com as áreas prioritárias, UCs 
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existentes, entre outras informações para apontamentos acerca de corredores 
ecológicos. 
- Dois banners conforme Figura 9 e Imagem 12. 
- Folder explicativo distribuído aos participantes, com conteúdo sobre UCs, corredor 
ecológico, o projeto e a área prioritária, conforme Figura 10. 
 

  
Figura 9. Arte do banner utilizado nas oficinas.  Imagem 12. Utilização do banner na oficina 

de Cabeceiras. Autor: Sandra Steinmetz 
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Figura 10. Arte dos folders explicativos sobre o projeto e as áreas prioritárias. (o miolo igual para todas 

as áreas e a capa e contracapa específica para cada área – acima exemplo de Serra do Pará) 
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O resumo do número de participantes e organizações/ instituições representadas nas 
oficinas é apresentado no Quadro 5. E as listas de presença nas oficinas e reunião estão 
contidas no Anexo III deste produto. 
 

Quadro 5. Resumo geral dos participantes nas oficinas. 

Oficina 
N° total de 

participantes 
N° organizações e 

instituições representadas 

Serra do Pará 80 6 

Cabeceiras do Capibaribe 21 8 

Serras de Taquaritinga do Norte e Vertentes 30 13 

Mata de Ronda 20 4 

Serras de Belo Jardim e Brejo Madre de Deus 74 22 

Serra das Bengalas (reunião) 12 4 

Obs.: As organizações e instituições representadas nos encontros são especificadas nos itens a seguir 
que detalham cada oficina/ reunião. 

 

 

2. DETALHAMENTO DAS OFICINAS E REUNIÕES 
 

2.1. Reunião do Comitê da Bacia do Capibaribe 
 
Durante a 47ª Reunião do Comitê da Bacia do Capibaribe (Imagens 13 e 14), ocorrida 
no dia 30/10/19, fez parte da pauta o Estudo para criação de Unidades de Conservação 
e corredores ecológicos em andamento na referida Bacia, bem como a exposição das 
áreas indicadas como prioritárias para a criação de UC e corredores. 
 
A colocação deste item na pauta foi pleiteada pela Consultoria e pela CPRH com objetivo 
de informar ao Comitê sobre o andamento dos estudos e coletar informações adicionais 
para o diagnóstico socioambiental e refinamento das áreas indicadas como prioritárias. 
Membros da Consultoria e da CPRH estiverem presentes na reunião. A representante 
da consultoria, Sandra Steinmetz, foi responsável pela apresentação do projeto e das 
áreas escolhidas. O chefe do Setor de Administração de Unidades de Conservação da 
CPRH, Cosme Castro, também arguiu sobre o projeto junto aos participantes. Ambas as 
equipes (consultoria e CPRH) responderam as dúvidas e tomaram notas das sugestões 
realizadas pela plenária. 
 
Os membros do Comitê, após apresentação, fizeram vários comentários, com destaque 
para os seguintes: 

I. Representantes do Comitê relataram insatisfação com a ausência de informação, 
ao Comitê, a respeito dos diversos projetos em andamento e já executados do 
PSHPE (Projeto de Sustentabilidade Hídrica de Pernambuco). Segundo membros 
do Comitê, a demanda inicial para criação de Unidades de Conservação na Bacia 
do Capibaribe surgiu do Plano Hidroambiental da Bacia, e posteriormente, o 
Comitê articulou para que fosse inserido como um componente do PSHPE. 
Mesmo assim, o Comitê não foi informado, nem consultado, sobre o andamento 
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dos trabalhos. Nesse sentido, os participantes consideraram que o Comitê deveria 
ter sido envolvido desde o início, pois eles não querem simplesmente legitimar o 
processo, querem participar. Para tal, solicitaram o agendamento de uma reunião 
em fevereiro para que o trabalho fosse apresentado ao Comitê pelo CPRH. A 
equipe da CPRH se comprometeu a encaminhar o TdR, o Plano de Trabalho e os 
produtos aprovados para conhecimento do Comitê e de agendar uma reunião 
específica para apresentar os demais trabalhos já executados, relacionados ao 
PSHPE e supervisionados pela gerência de Unidades de Conservação da CPRH. 
Foi solicitada, ainda, a possibilidade (dentro do cronograma e recursos do projeto) 
de participação na próxima reunião do Comitê para apresentação do status do 
projeto. 

II. Questionaram se houve seleção de outras áreas prioritárias, além das 
apresentadas, e quais foram os critérios utilizados para a hierarquização, pois, na 
opinião deles, áreas importantes teriam sido deixadas de fora. A equipe da 
Ambiental Consulting (AC) explicou os critérios utilizados, ressaltando que no 
âmbito deste projeto, as sete áreas identificadas como potenciais foram 
hierarquizadas para seleção de cinco, conforme preconizado no Termo de 
Referência vinculado ao contrato da empresa. Além disso, a empresa estava 
trabalhando na definição das áreas importantes para corredores ecológicos. Foi 
esclarecido que, apesar desse limite de 5 áreas para criação de UCs, o movimento 
junto ao Comitê, prefeituras e atores da região, poderia resultar em outras 
iniciativas públicas (principalmente UCs municipais) e privadas (criação de novas 
RPPNs). 

III. Foram feitas algumas ponderações sobre as áreas selecionadas e indicações de 
outras áreas de interesse, por alguns participantes. As equipes da AC e da CPRH 
se comprometeram a avaliar as sugestões para verificar se elas poderiam compor 
os corredores ecológicos. Entre elas: 
a. O professor João Paulo de Lima, morador do Distrito de Chéus, em Surubim, 

solicitou a equipe da AC verificar uma área onde há um grande remanescente 
de vegetação nativa que se conecta a área da Barragem de Jucazinho e 
contém uma série de atributos históricos culturais inclusive tombados pelo 
IPHAN. Citou diversos pontos históricos como o Sitio Cachoeira do Taipê, 
onde se localiza uma casa grande construída de pau-a-pique e já tombada 
pelo IPHAN, mas que segundo ele, ameaça a ruir. Também citou áreas nos 
povoados de Malhadinha, Muruabeba e a foz do rio Caiaí em Salgadinho onde 
há uma área de mata, bem como Pedra Tapada (áreas históricas), Surubim, 
Cumaru, Passira Para localizar e confirmar as áreas indicadas, a equipe da 
AC entrou em contato com o professor que enviou fotos e outras informações 
históricas na região no entorno do Distrito de Chéus. Citou que há alguns 
prédios e igrejas históricas e que em 1824 houve uma emboscada a Frei 
Caneca, durante a Confederação do Equador, entre Surubim e o povoado de 
Couro Dantas, no vizinho município de Riacho das Almas, nas margens do 
Capibaribe. Completou que há muita história escondida na região, mas que 
infelizmente não há pesquisas. O Professor João Paulo não conseguiu indicar 
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no mapa exatamente onde está o Sitio Cachoeira do Taipê, mas desenhou um 
polígono com a indicação da área para um corredor ecológico, Figura 11. 
 

 
Figura 11. Sugestão de área do Prof. João Paulo Lima. 

 

b. Alexandre Ramos, da SEMAS, pontuou que, na área das Cabeceiras, algumas 
nascentes georreferenciadas ficaram de fora do traçado apresentado pela AC. 
A equipe da AC explicou que esse traçado era preliminar e que o refinamento 
virá após as etapas dos campos – socioeconomia, biótico e físico, além das 
oficinas. Posteriormente, em contato com o professor Arnaldo Viturino, além 
das indicações nas oficinas, o mesmo nos encaminhou a localização dessas 
nascentes, que constam na Figura 12. Ele nos explicou que esse mapeamento 
foi feito em 2011 de forma exploratória, quando estava escrevendo uma 
proposta do Projeto Capivara, na recém-criada ANE – Associação Águas do 
Nordeste, organização não governamental idealizada por Ricardo Braga e 
Carmen Farias, com apoio de Arnaldo Vitorino. Tal projeto visava mapear 
todas as nascentes do Rio Capibaribe, porém sua proposta não foi aprovada 
e ele não foi desenvolvido. Conduto esse mapeamento exploratório é citado e 
utilizado por muitas pessoas que tiveram algum contato com a Associação 
Águas do Nordeste. 
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Figura 12 – Mapa da localização das nascentes do Rio Capibaribe em Poção, mapeadas de maneira 

exploratória por Arnaldo Vitorino em 2011. 

 
c. Sobre a Mata de Ronda: foi questionado a seleção como área prioritária, por 

conta de extração ilegal de madeira, porém foi respondido que, segundo os 
levantamentos realizados no campo de socioeconomia, esta atividade está 
controlada pelos assentados, mas essa questão será aprofundada nos 
estudos.  

d. O professor Paulo Frassinete de Araújo Filho, do Departamento de Engenharia 
Civil e Ambiental, da Universidade Federal de Pernambuco, citou o Engenho 
Serra Grande nas proximidades da Mata de Ronda, sendo território do 
Assentamento Divina Graça, onde são encontradas cerca de 20 nascentes e 
é localizado nas proximidades do Rio Natuba que desemboca no Tapacurá. 
De acordo com o professor, esta área poderia compor um Corredor Ecológico 
com a Mata de Ronda. Também disse ter alguns estudos na região da Mata 
de Ronda e adjacências e se disponibilizou em enviar esse material para a 
equipe da Ambiental Consulting, alguns desses estudos são os seguintes: 

 Carlos Eduardo Menezes da Silva: 
o Programa de Adequação Ambiental e Proposta de Pagamento 

por Serviços Ecossistêmicos no Assentamento Chico Mendes 
(Ronda), Microbacia do Alto Natuba, afluente do Tapacurá. 
Pombos, PE. Monografia (Graduação em Tecnologia em 
Sistemas de Gestão Ambiental). 2007. Instituto Federal de 
Pernambuco  

o Pagamento por serviços ambientais como instrumento para a 
gestão ambiental de bacias hidrográficas - Proposta de 
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Implementação de Sistemas de Compensação por Serviços 
Ambientais em Microbacias Hidrográficas no Brasil e em 
Honduras. Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente 
(2009). Universidade Federal de Pernambuco 

 Leidiane Cândido Pereira: 
o Uso e conservação de nascentes em assentamentos rurais. 

Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil). 2011. Universidade 
Federal de Pernambuco 

 Felipe Alcantara de Albuquerque: 
o Estudos hidrológicos em microbacias com diferentes usos do 

solo na sub-bacia do alto Natuba/PE. Dissertação (Mestrado em 
Engenharia Civil). 2010. Universidade Federal de Pernambuco 

e. Foi questionado se, na equipe da empresa consultora, há profissionais com 
conhecimento local, pessoas do estado de Pernambuco. A AC informou que a 
equipe responsável pelos levantamentos de flora será contratada no Centro 
de Pesquisas Ambientais do Nordeste - CEPAN. Além destes, os assistentes 
de campo também serão contratados em Pernambuco, de preferência na 
região. 
   

II. Alexandre Ramos da SEMAS, propôs realizar a apresentação do ‘Livro de Ações pelo 
Rio Capibaribe’ aproveitando as oficinas, o que foi aceito por todos. O projeto do livro 
havia sido apresentado durante a reunião. O trabalho abrange 12 municípios da bacia 
do Capibaribe – Brejo da Madre de Deus, Taquaritinga do Norte, Santa Cruz do 
Capibaribe, Toritama, Caruaru, Surubim, Passira, Limoeiro, Lagoa do Carro, Lagoa 
do Itaenga, Paudalho, Recife – e circulará entre os municípios para ser alimentado. 
O objetivo do livro é compartilhar ações feitas pelas prefeituras em prol a conservação 
do Rio Capibaribe.  
 

  
Imagem 13. 47ª Reunião do Comitê da Bacia do 

Capibaribe, no município de Surubim. Autor: Sandra 
Steinmetz 

Imagem 14. 47ª Reunião do Comitê da Bacia 
do Capibaribe, no município de Surubim.  

Autor: Adriana Guimarães. 
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2.2 Oficina Serra do Pará 
 

“O que vocês têm aqui é melhor que ouro! A 
Natureza e as pinturas rupestres valem muito mais 
que o metal dourado”. Comentário de participante 
da oficina 

 
2.2.1. Participantes 
 
Participaram da oficina na Vila do Pará, em Santa Cruz do Capibaribe, 80 pessoas, a 
maioria da comunidade residente no entorno da área prioritária, conforme quadro abaixo 
e lista de presença em anexo. O diferencial nessa oficina foi a presença de participantes 
com engajamento antigo na preservação da Serra do Pará, bem como a participação 
massiva de vereadores. Conforme o Quadro 6. 
 

Quadro 6. Resumo dos participantes da Oficina Serra do Pará, na Vila do Pará. 

PARTICIPANTES Nº DESCRIÇÃO 

Comunitários/ Sociedade Civil 63 

Estavam presentes muitos moradores da Vila 
do Pará (de idades diferentes, porém com 

predominância de homens) e alguns 
proprietários de áreas na Serra do Pará 

Órgãos do Governo Municipal 3 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano - 

Gerencia de Meio Ambiente (2) e 
Subprefeitura do Pará (1) 

Órgãos do Governo Estadual 4 CPRH (3) e SEMAS (1) 

Câmara de Vereadores 9 
Vereadores, alguns com propriedade ou 

origem na Vila do Pará 
Organização Civil/ 

Instituição de Pesquisa e Ensino 
1 

Águas do Nordeste – ANE/ ONG Bichos da 
Caatinga (1) 

TOTAL PARTICIPANTES 80 

TOTAL DE INSTITUIÇÕES 6 

 

2.2.2. Atividades e discussões 
 
a. Apresentações iniciais e Dinâmica dos Sonhos 
 
A abertura foi feita pelo diretor de meio ambiente da Prefeitura de Santa Cruz do 
Capibaribe, Marivaldo Andrade, o representante da CPRH, Cosme de Castro Júnior, e 
da Ambiental Consulting, Sandra Steinmetz. 
 
A atividade de sensibilização, a Dinâmica dos Sonhos, não foi realizada, pois a oficina 
foi iniciada com atraso. Embora estivesse agendada para 17hs, as pessoas começaram 
a chegar apenas às 19hs, e em grande número. 
 
Ao longo das atividades, os participantes tiveram oportunidade de se manifestar. Essas 
manifestações estão incluídas nos tópicos a seguir. As imagens 15 e 16 são do início da 
oficina. 
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Imagens 15 e 16. Oficina Serra do Pará no município de Santa Cruz do Capibaribe. Autor: Humberto 
Malheiros. 

 
b. Mapas participativos 

As discussões e os mapas participativos foram realizados em quatro grupos. Os 
apontamentos são apresentados no Quadro 7. Os pontos de interesse identificados no 
mapa pelos grupos estão representados na Figura 13. 
 

Quadro 7. Sistematização dos pontos levantados nas discussões em grupos na Oficina Serra do Pará, 
em Santa Cruz do Capibaribe. 

Pontos de interesse/ oportunidades Pontos de atenção/ ameaças 

 Serra do Pico (provavelmente um vulcão 
extinto) – localidade com frequência de 
rastros/ pegadas e fezes de animais 
silvestres; Mata fechada/ carcaças de 
animais/ presença de filhotes; 

 Olhos d’água (sítio Cacos); 

 Gravuras no mirante Quixabeira; 
 Pico do Almirante (ponto mais alto da Serra) 

têm gravuras; 

 Alpinismo e Rapel; 

 Criação da Associação de Guias de turismo; 

 Foram realizados 4 cursos de guias em Santa 
Cruz do Capibaribe pelo Arnaldo Viturino via 
Prefeitura e SENAC; 

 Cavernas; 

 Águia Chilena (ninho); 

 Fósseis pré-históricos; 

 Museu (construção); 

 Pedra do Cruzeiro (ninho de águia chilena, 
presença de pinturas rupestres e cavernas); 

 Onça vista em Juquinha (gato); 
 Flora: angico, Bom-nome, cajueiro-roxo, 

Juazeiro, ameixa silvestre, macambira, 
mastruz, cidreira, alecrim; 

 Frutos: umbu, juá, xique-xique, mandacaru, 
ingá, icó, coroa-de-frade, coco-catolé; 

 Há 2 trilhas para a subida a pedra do 
Cruzeiro: A mais comum é da Vila do Pará, 

 Presença de caprinos sem cerca (bode e 
ovelha circulam livremente), gado nas 
baixadas; 

 Lixo deixado por visitantes; 

 Olhos d’água (vazão menor)  Sítio Cacos; 

 Poços artesianos de alta frequência (média 15 
poços apontados); 

 Muitos açudes (no mapa participativo foram 
localizados os mais expressivos); 

 Coleta de material para lenha; 
 Fogo – incêndio 20 anos atrás em uma área 

de vegetação densa; 

 Caça: mocó, peba, teju, tamanduá-mirim, 
gambá/ tacaca, salamanta e cascavel; 

 Caça de pássaros - para servir de alimento: 
pássaros de arribação, rolinha, codorniz, 
Inhambu; e para venda: canário-da-terra, 
concriz, patativa/ golado, galo-de-campina, 
pica-pau, bacurau, seriema, anu-preto, sabiá 
e coruja-buraqueira; 

 Turismo desordenado (sem aviso/ sem 
sinalização): fogo, barulho, danos as pinturas 

 Lavoura: Palma - frequentes no quintal das 
residências; 

 Não há policiamento na Vila do Pará; 

 Final de semana, quando há turistas, o Posto 
de Saúde não funciona; 

 Não há restaurante na Vila do Pará. 
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Pontos de interesse/ oportunidades Pontos de atenção/ ameaças 
porém tem a trilha do Sitio Cacos. No dia do 
Padroeiro São Sebastião (20/01), muita gente 
sobe a trilha até o Cruzeiro (há mais de 100 
anos), há pessoas que sobem pela trilha do 
Sitio Cacos; 

 Há pessoas que acampam na Serra do Pará; 

 A comunidade acha que poderiam fazer 
camisetas, bonés, chapéus e chaveiro com os 
símbolos da Serra do Pará, como: a águia 
chilena, as pinturas rupestres e as paisagens. 

 

 
As imagens 17 e 18 mostram o momento da etapa do trabalho em grupo com os mapas 
de diagnóstico participativo: 
 

  
Imagens 17 e 18. Discussões em grupos na Oficina Serra do Pará, em Santa Cruz do Capibaribe. 

Autor: Sandra Steinmetz. 
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Figura 13. Mapa com os pontos de interesse marcados pelos grupos da Oficina 1 – Serra do Pará, em 

Santa Cruz do Capibaribe. 
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c. Mural da Serra do Pará 
 
A comunidade foi incentivada a refletir, com base nas discussões em grupo, quais seriam 
as oportunidades (e pontos fortes) e ameaças (e pontos fracos) da área para a criação 
de uma unidade de conservação. As reflexões foram anotadas no chamado “Mural da 
Serra do Pará” (Imagem 19), conforme Quadro 8. 
 

 
Imagem 19. “Mural da Serra do Pará” realizado na oficina na Vila do Pará, em Santa Cruz do Capibaribe. 

 
Quadro 8. Mural da Serra do Pará, realizado na oficina na Vila do Pará, em Santa Cruz do Capibaribe. 

Oportunidades/ pontos fortes Ameaças/ pontos fracos 

 Presença de várias Pinturas rupestres; 

 Importância histórica e cultural; 
 Iniciativas de conservação desde 2008; 

 Desenvolvimento de Turismo na Serra de 
forma sustentável; 

 Realização de Curso para guias turísticos; 

 Criação da UC ajudará na regulamentação da 
área e do turismo; 

 Jovens com vontade de mudar; 

 Presença de animais raros (águias e pumas); 

 Aumento da consciência preservacionista; 

 Árvore Baraúna de 300 anos; 
 Caatinga preservada ao longo da serra; 

 Estrada de acesso a Vila do Pará ruim, 
inclusive para desenvolvimento do turismo; 

 Falta de guia turístico; 

 Falta de infraestrutura para o turismo; 
 Falta de controle de acesso; 

 Impacto negativo da visitação no patrimônio 
cultural (pichação, degradação); 

 Atividades esportivas desordenadas; 

 Trilha degradada; 

 Presença de Lixo/ degradação ambiental; 

 Seca prolongada; 

 Falta de legislação ambiental específica para 
o turismo; 

 Desmatamento/ falta de água; 
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Oportunidades/ pontos fortes Ameaças/ pontos fracos 

 Presença de outros atrativos (árvores 
gigantes); 

 Desenvolvimento de turismo esportivo 
responsável; 

 Dificuldade de acesso ajuda na preservação 

 Orientação para turismo; 

 Educação ambiental e patrimonial; 

 Fluxo de turismo comercial de Santa Cruz do 
Capibaribe; 

 Mandacaru mais alto do mundo; 

 Preservação da natureza e da água; 
 Existência de associações rurais. 

 Criação de cabra; 

 Açudes mal zelados, sem fiscalização; 

 Falta de ordenamento/controle dos poços 
artesianos. 

 

d. Recomendações para a UC 
 
Algumas recomendações para a UC surgiram durante a oficina pela participação dos 
presentes, seguem abaixo: 

 Não soltar fogos durante a comemoração de São Sebastião, dia 20 de janeiro; 
 Fazer a trilha somente com guia local; 
 Manejar a trilha; 
 Controlar o acesso e estabelecer capacidade de carga; 
 Estudar a ampliação da área prioritária abrangendo a Serra do Pico. 

 
e. Impressões gerais da equipe da consultoria 

 
Durante a oficina, ficou evidente que os presentes reconhecem a área delimitada como 
algo valoroso e se orgulham do seu potencial. A atuação de grupos políticos na 
comunidade é muito forte e, se por um lado fortalece a proposta de UC municipal, 
também tem sido motivo de atrito entre os moradores. Aparentemente, a comunidade 
gostaria que a área fosse transformada em UC e deposita esperanças de que, com essa 
formalização, eles possam, inclusive, ter algum retorno financeiro – especialmente com 
a atividade turística. Por outro lado, não existem iniciativas comunitárias de 
aproveitamento do turismo que já ocorre no local, em volume razoavelmente significativo. 
Não existem produtos ou gastronomia típica do lugar, não existem bares ou restaurantes 
voltados à recepção dos turistas, nem pousadas, nem guias locais capacitados e 
disponíveis para realização dos percursos etc. Parece claro que a comunidade carece 
de noções de empreendedorismo que os ajudem a se beneficiarem financeiramente, 
mas, especialmente os mais jovens, parecem estar dispostos a se capacitar e 
empreender no turismo. As principais ameaças constatadas pelos participantes são o 
turismo desordenado (principalmente nos impactos que causam ao patrimônio 
arqueológico e lixo deixado no local), a criação de caprinos (que sobem a serra para se 
alimentar) e a grande quantidade de poços e açudes no entorno que podem gerar 
esgotamento dos recursos hídricos.  
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2.2.3. Infraestrutura da Oficina 
 
A oficina foi realizada na quadra de esportes da Vila do Pará. Estava agendada para 
17hs, porém começou apenas às 19hs, horário apontado pelos participantes como mais 
adequado para eles. Dessa forma, foi servido um lanche reforçado no início, que ficou à 
disposição ao longo da oficina (Imagens 20 e 21). 
 
O local foi estratégico pelo grande espaço e centralidade na comunidade, porém a 
acústica prejudicou um pouco a oficina. 

  
Imagens 20 e 21. Lanche reforçado na Oficina Serra do Pará, em Santa Cruz do Capibaribe. Autor: 

Sandra Steinmetz. 

 
2.3. Oficina Cabeceiras do Capibaribe 

 
“As matas conduzem as chuvas”. Comentário de 
participante da oficina 

 
2.3.1. Participantes 
 
A oficina, em Poção, teve o total de 21 participantes, com a presença de associações e 
membros da prefeitura, como apresentado no Quadro 9. 
 

Quadro 9. Resumo dos participantes da Oficina Cabeceiras do Capibaribe, em Poção. 

PARTICIPANTES Nº DESCRIÇÃO 

Comunitários/ Sociedade Civil 9  

Órgãos do Governo Municipal 4 
Secretaria de Assistência Social (2), 

Secretaria de Agricultura (2) 

Órgãos do Governo Estadual 4 CPRH (3) e SEMAS (1) 

Câmara de Vereadores 0  

Organização Civil/ 
Instituição de Pesquisa e Ensino 

4 
Associação Sítio Santa Clara (1), Associação 

São José de Jataúba (1), Associação 
Gangorra (1), Associação do Enxotados (1) 
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TOTAL PARTICIPANTES 21 

TOTAL DE INSTITUIÇÕES 8 

 

A Figura 14 indica a localização das comunidades cujos representantes compareceram 
a Oficina. Por se tratar de uma área de grande extensão, com comunidades distantes 
umas das outras e com organizações próprias, a mobilização e participação é mais 
complicada. Tanto o Conselho Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Sustentável 
de Poção, quanto o de Jataúba, que congregam as associações rurais, foram 
mobilizados, dessa forma, associações que não estão na área prioritária compareceram 
à reunião. Mesmo assim, compareceram à oficina representantes de comunidades e 
associações de interesse para a área prioritária, a exemplo da Associação de Enxotados 
e Comunidades do Araçá, Contra açude e Campos. 
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Figura 14. Mapa da área prioritária de Cabeceiras Sul e entorno (Santa Cruz do Capibaribe) com a 

localização das comunidades/proprietários participantes da Oficina Cabeceiras do Capibaribe. 
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2.3.2. Atividades e discussões 
 
a. Apresentações iniciais e Dinâmica dos Sonhos 
 
Após as devidas apresentações dos presentes no início da oficina, foi realizada a 
dinâmica sobre os “sonhos” de cada um, referentes à área prioritária em questão, o 
resultado foi registrado na Imagem 22 e transcrito para o Quadro 10, abaixo: 
 

 
Imagem 22. Mural dos sonhos, realizado na 
Oficina Cabeceiras do Capibaribe em Poção. 

Autor: Sandra Steinmetz. 

Quadro 10. Mural dos sonhos – Cabeceiras do 
Capibaribe (Poção). 

Sonhos (Cabeceiras do Capibaribe) 

 Criação de Parque de Ecoturismo 
(ciclistas); 

 Divulgação/ visitação para população da 
região; 

 Apoio à conservação das nascentes; 
 Respeito à natureza/ Reconhecimento; 

 Apoio do Estado; 

 Educação ambiental; 

 Geração de renda; 

 Visitação ordenada; 

 Política pública. 

 

 

As imagens 23 e 24 são fotos da oficina na etapa inicial expositiva: 
 

Imagens 23 e 24. Oficina Cabeceiras do Capibaribe no município de Poção. Autores: Adriana 
Meinking e Sandra Steinmetz. 
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b. Mapas participativos 

As discussões e os mapas participativos foram realizados em dois grupos. Os 
apontamentos são apresentados a seguir, no Quadro 11 e os pontos de interesse 
identificados no mapa pelos grupos estão representados na Figura 15. 
 
Quadro 11. Sistematização dos pontos levantados nas discussões em grupos na Oficina Cabeceiras do 

Capibaribe, em Poção. 
Pontos de interesse/ oportunidades Pontos de atenção/ ameaças 

 Trilhas de bicicleta perto da nascente (Strava 
– aplicativo de corrida e ciclismo); 

 Grande grupo de ciclistas em Poção; 

 Nas comunidades de Saco e Cajueiro existem 
em torno de 100 famílias: Canhoto/ Duas 
Barras/ Severo/ Amarelo; 

 Em Saco tem veado (caçava muito), teju, 
tamanduá. Tem também pé de tambor 
(árvore); 

 Cachoeira pequena depois de Boa Ventura 
perto do Saco; 

 Lagoa da Estaca (nascente): Manoel 
Marques (uma parte é Paraíba). Brejinho; 

 Pedra Rajada (N. Sr. Aparecida): Veado e 
apareceu onça ou suçuarana (foram vistas 
pegadas); 

 Serra do Jacu tem açude – Pássaro Canção; 

 Muquém - Riacho do Contra-Açude. Os 
açudes foram criados na época em que Marco 
Maciel foi vice-presidente da República (de 
1995 a 2002); 

 Atrás do Contra-Açude – Serra da Salamanta 
(cobra grande e grossa); 

 Cachoeira da Serra da Salamanta secou 
(contra açude); 

 Sítio Mangueiras (entre Lagoa Seca e 
Cafundó) – fora da área; 

 Barragem na bacia do Ipojuca serve de 
abastecimento; 

 Entre Poção e Belo Jardim tem serras com 
muita caatinga; 

 Viveiro da Compesa é em Poção (mudas 
nativas). Fizeram plantio, mas não deu certo. 
Não pegou; 

 Entre Passagem do Tó e Comunidade Contra 
Açude tem pinturas rupestres (sítios 
arqueológicos nos Enxotados). Existem 
Pedras Pretas; 

 Cachoeira Pirauá está intermitente, às vezes 
seca (passando o cemitério); 

 Vale do escondido: brejo, Pedra do Gato 
(muito bonita) em um sítio escondido; 

 Açude do governo foi destruído, mas não 
consertou; 

 Extração de madeira é difícil; 

 A água vem de Surubim/Tupanatinga; 

 Existência da Abelha italiana (amarela); 
 Plantar árvores prejudica o pasto, que 

prejudica as pessoas que vivem disso; 

 Muitos poços no leito do rio, para uso e venda 
de água no caminhão pipa. Água está 
acabando. Venda de água desconhecida; 

 Sítios próximos da nascente: plantio de 
verduras (alguns orgânicos), leite e pasto 

 Caça: teju e tatu; 
 Propostas de Torres Eólicas  problemas 

ambientais – Renova e Casa dos Ventos 
(Empresas); Pagaram para fazer o CAR. 
ITERPE fez junto com a Renova em Poção e 
já começaram a indenizar proprietários para 
implantação de planta eólica; 

 Invasão de Capim Grosso/ Quoti, (que já 
ocupa metade na Paraíba) – nas áreas dos 
sítios: Lagoa, Colônia e Veados; 

 Sítio Araçá – nascente Capibaribe (0,5 ha); 
o Cacimba na nascente – com bomba. Cercada 

para evitar entrada de animais; 
o Sítio não tem organização para visitação; 

 Muitas pessoas vão visitar a nascente no sítio 
Araçá (visitação desordenada, pensam que é 
pública, mas é particular); 

o Pecuária; 
o Placa do governo do estado na nascente 

como “área preservada; 

 Cachoeira do Inferno – Barragem; 

 Açudes – sítio Velho 1 e Velho 2. Rio Ipojuca; 

 Monocultura – milho e feijão; 

 Crise hídrica persistente. Anos de seca. Não 
tem estação meteorológica. 
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Pontos de interesse/ oportunidades Pontos de atenção/ ameaças 

 Mata da nascente, a nascente só aflora 
quando chove muito; 

 Pedra da Venca (ponto turístico) – vegetação 
preservada na pedra, mas na parte de baixo 
degradado; 

 Mata do Balame – de onde tiram água para 
abastecer a cidade, é um poço artesiano 
(Júnior e Leda vendem água); 

 Água da cisterna é para animais e banho 
humano; 

 Período de março a junho é chuva; 

 Animais: teju, raposa, inhambu, veado-
catingueiro, cascavel, tamanduá-mirim, peba, 
tatu, onça há muitos anos não se vê. Garça 
aparece no inverno; 

 Gatos do mato: jaguatirica, gato vermelho, 
gato maracajá; 

 Associação – RPPN Pedro (Cícero, conhecido 
como Branco): tem nascente do Capibaribe; 

 Indicação de Corredores – Serra do Jacarará 
(entre Poção e Belo Jardim/ Brejo MD) 

 Cabeça da Serra – perto do Quoti 

 Serra da divisa com a Paraíba – Serra do 
Jacarará. Aparece no Livro de João Cabral de 
Melo Neto (Livro Mar) onde diz que ali é a 
nascente do Rio Capibaribe; 

 Existem projetos de SAF desenvolvidos pela 
diocese de Pesqueira; 

 Existem projetos de Educação Ambiental na 
Secretaria de Educação; 

 Nascentes georreferenciadas (ver figura 11). 

 
As imagens 25 e 26 mostram o momento da etapa do trabalho em grupo com os mapas 
de diagnóstico participativo: 
 

  
Imagens 25 e 26. Discussões em grupos na Oficina Cabeceiras do Capibaribe em Poção. Autores: 

Adriana Meinking e Sandra Steinmetz. 
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Figura 15. Mapa com os pontos de interesse marcados pelos grupos da Oficina 2 – Cabeceiras do 
Capibaribe, em Poção. 
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c. Mural das Cabeceiras do Capibaribe 
 
Após as discussões sobre os mapas foi realizado uma reflexão coletiva sobre as 
oportunidades/ pontos fortes e ameaças/ pontos fracos da área das cabeceiras. O 
resultado disso foi registrado (Imagem 27), e transcrito no Quadro 12. 
 

 
Imagem 27. “Mural das Cabeceiras do Capibaribe” realizado na oficina em Poção. 

 
Quadro 12. Mural das Cabeceiras do Capibaribe, realizado na oficina em Poção. 

Oportunidades/ pontos fortes Ameaças/ pontos fracos 

 Esperança; 
 Valorizar a riqueza natural/ Serviços 

Ambientais; 

 Maior apoio do Estado/ Investimento; 

 Viveiro da Compesa; 

 Educação Ambiental; 

 Alterar a forma de produção (consórcios); 

 Divulgar e conscientizar/ Diálogos entre 
comunidade e órgãos; 

 Envolver as associações rurais; 
 Conselho de Desenvolvimento Rural 

Sustentável atuante; 

 Proteger e reflorestar nascentes. 

 Ficar no papel/ discurso as propostas e 
melhorias; 

 Falta de conhecimento e apoio técnico para 
alternativas de agricultura – Enfraquecimento do 
IPA; 

 Falta de conscientização da população local; 

 Possibilidade de conflitos com os proprietários 
(dependendo do tipo da UC); 

 Pequenas propriedades precisam ocupar e usar 
toda a sua área para sobreviver (não têm como 
preservar parte de sua propriedade – APP e RL); 

 Falta de organização social; 

 As associações rurais não discutem propostas de 
agricultura sustentável, são associações 
comunitárias; 

 Alteração das chuvas. 
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d. Recomendações para a UC 
 

Algumas recomendações para a UC que surgiram durante a oficina: 

 É preciso envolver proprietários rurais afetados pela possível UC no local. 
 Valorizar as atividades existentes. Criação de ecoparque, com: tirolesa, arvorismo 

e ciclovias na região de Poção. 

 Estruturar visitação às nascentes do rio Capibaribe. 

e. Impressões gerais da equipe da consultoria 
 
A comunidade deposita esperança de benefícios que possa advir da criação da UC e 
acredita que isso pode ajudar a valorizar a riqueza natural, viabilizar alguns serviços 
ambientais e que a formalização de uma área pode trazer maior apoio do Estado e novos 
investimentos para a área. Os participantes demonstraram interesse em ações de 
educação e conscientização ambiental e especialmente em ações que levem à proteção 
e reflorestamento das nascentes locais. Por outro lado, há uma preocupação dos 
participantes na possibilidade de que a UC inviabilize a sobrevivência de algumas 
famílias, dificultando atividades de subsistência. Nesse sentido, cabe observar que a 
área previamente selecionada é bastante extensa e dentro dela são diversas 
comunidades distantes umas das outras e com organização social diferentes entre si. As 
áreas onde a vegetação se encontra mais bem preservada são, em geral, de alta 
declividade e difícil acesso, sendo este, aparentemente, o motivo de ainda estarem 
preservadas. No entanto, alguns destes trechos já estão em risco devido às atividades 
madeireiras, que precisam ser combatidas. A implantação dessa unidade restringirá 
algumas atividades aos proprietários desses terrenos específicos e não àqueles onde os 
participantes da oficina residem. No entanto, poderá proporcionar o desenvolvimento de 
atividades alternativas mais sustentáveis, bem como a conservação da biodiversidade e 
garantir a recarga hídrica, recurso com grande escassez na região.  
 
2.3.3. Infraestrutura da Oficina 
 
A oficina sobre a área das Cabeceiras do Capibaribe foi no auditório da Secretaria de 
Assistência Social, no município de Poção. Se iniciou às 10h, com pausa para o almoço 
às 12h (Imagem 28), e encerrou com o café e lanche no período da tarde. 
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Imagem 28. Almoço na Oficina Cabeceiras, em Poção. 

Autor: Sandra Steinmetz. 
 
 

2.4. Oficina Serras de Taquaritinga do Norte e Vertentes 
 
“Isso tudo é natureza! Não chove mais porque 
desmataram”. Comentário de participante da 
oficina 

 
2.4.1. Participantes 
 
A oficina que abrangeu os municípios de Taquaritinga do Norte e Vertentes ocorreu em 
Taquaritinga do Norte. Estiveram presentes na oficina representantes de organizações 
civis e de órgãos municipais de ambos municípios, ao todo somaram-se 30 participantes. 
Sobre isso o Quadro 13 traz mais detalhes. A Figura 16 ilustra a localização desses 
participantes no trecho da área prioritária. 
 

Quadro 13. Resumo dos participantes da Oficina Serras de Taquaritinga do Norte e Vertentes, em 
Taquaritinga do Norte. 

PARTICIPANTES Nº DESCRIÇÃO 

Comunitários/ Sociedade Civil 14 - 

Órgãos do Governo Municipal 5 

Taquaritinga do Norte: 
Prefeitura (1), Diretoria de Meio Ambiente (1), 

Secretaria de Turismo (1), Secretaria de 
Administração (1) 

Vertentes: 
Prefeitura (1)  

Órgãos do Governo Estadual 5 CPRH (3) e SEMAS (1) 

Câmara de Vereadores 1 Vereador de Vertentes 
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PARTICIPANTES Nº DESCRIÇÃO 

Organização Civil/ 
Instituição de Pesquisa e Ensino 

5 

Taquaritinga do Norte: 
Taquara Ecológico (1), Associação de Produtores 

Orgânicos de Taquaritinga – APROTAQ (1), Instituto 
Agronômico de Pernambuco - IPA (1) 

Vertentes: 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 

Sustentável - CMDRS (1) 
Geral: 

Águas do Nordeste – ANE/ ONG Bichos da 
Caatinga (1) 

TOTAL PARTICIPANTES 30 

TOTAL DE INSTITUIÇÕES 13 
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Figura 16. Mapa do trecho da área prioritária Serras de Belo Jardim/ Madre de Deus/ Taquaritinga do 
Norte e Vertentes com a localização das comunidades/proprietários participantes da Oficina Serras de 

Taquaritinga do Norte e Vertentes. 
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2.4.2. Atividades e discussões 
 
a. Apresentações iniciais e Dinâmica dos Sonhos 
 
A oficina iniciou com as apresentações e foi seguida da Dinâmica dos Sonhos, onde os 
sonhos elencados para a área prioritária foram registrados na Imagem 29, e seu 
conteúdo é apresentado no Quadro 14: 
 

 
Imagem 29. Mural dos sonhos realizado na 
Oficina Serras de Taquaritinga do Norte e 

Vertentes, em Taquaritinga do Norte. Autor: 
Sandra Steinmetz 

Quadro 14. Mural dos sonhos – Serras de 
Taquaritinga do Norte e Vertentes (Taquaritinga 

do Norte). 
Sonhos (Taquaritinga e Vertentes) 

 Cidade sustentável; 

 Voltar as raízes; 
 Riacho despoluído; 

 Vertentes mais arborizada; 

 Limpeza do Rio Capibaribe; 

 Zona de conservação e biodiversidade 
que conserve água e mata; 

 Que as entidades apoiem a aplicação 
de leis ambientais; 

 Justiça para o coletivo; 

 Vertentes – realizar PRAD; 

 Desenvolvimento e justiça social. 

 

 
As Imagens 30 e 31 são registros da oficina. 
 

Imagens 30 e 31. Oficina Serras de Taquaritinga do Norte e Vertentes no município de Taquaritinga do 
Norte. Autores: Adriana Meinking e Sandra Steinmetz. 
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b. Mapas participativos 

As discussões e os mapas participativos foram realizados em três grupos. Os 
apontamentos são apresentados no Quadro 15 e os pontos de interesse identificados no 
mapa pelos grupos estão representados na Figura 17. 
 

Quadro 15. Sistematização dos pontos levantados nas discussões em grupos na Oficina Serras de 
Taquaritinga do Norte e Vertentes, em Taquaritinga do Norte. 

Pontos de interesse/ oportunidades Pontos de atenção/ ameaças 

 Cafundó/ Santa Rita – trilhas; 

 Serra do macaco; 

 Mirante do Encantado – piscina natural; 
 Mirante do Cumbe – ponto mais alto do 

município; 

 Mata da Serra Taquara é a mata mais bonita; 

 Riacho Topado em Vertentes - barragem 
Jucazinho (precisa de restauração); 

 UFRPE/ UFPE – estudos na mata (Mata da 
Serra Taquara, Boa Vista, Pedra Figura (sítio 
arqueológico) – caatinga; 

 Distrito Pão de açúcar; 

 Caatinga na Serra do Exu/Serra dos Ossos – 
aquela da estrada em frente ao Pão de 
Açúcar; 

 Sítio São Bento (região) – plantio de verduras; 

 Serra do Cruzeiro – caminhada religiosa “via 
sacra”, romaria (Frei Damião, Cruzeiro de 
Taquaritinga) - Caatinga preservada; 

 Pinturas rupestres – Pedra do Letreiro (Sítio 
São Bento) – Pedra da Boca; 

 Pedra da Flecheira – mirante (necessita de 
reflorestamento; 

 Turismo ecológico e de aventura – Pedra da 
Boca e Pedra Flecheira (mirantes/ pinturas 
rupestres/ turismo de aventura/ produção de 
café desde 1750 - no cartório desde 1880); 

 Hoje a produção de café é em agrofloresta 
com sucupira, jatobá e frutíferas (como: 
bananeira e jaqueira) protegendo o solo com 

serapilheira (turismo rural)  festa do café; 

 De 650 a 1.100 metros está o plantio de café 
nas microbacias; 

 Ao lado do terreno do café tem uma fazenda 
Iguará. No Sítio do Paulo (café Terral) tem 
projeto de reflorestamento; 

 Conselho rural (Taquaritinga do Norte) – 
Associação dos Produtores de Café; 

 Entre a sede e a Rampa - sugestão de 
reflorestamento; 

 Pousada Várzea Grande; 

 Nascentes (30 a 40 mapeadas); 

 Colocam fogo no lixo porque não tem coleta/ 
não tem como fazer diferente; 

 Vertentes leva seu lixo a Caruaru; 

 Animais – bode, ovelha são adaptados à 
região. No brejo o problema é a criação de 
gado. Estão derrubando tudo e o gado não vai 
bem; 

 Neem (ou Nim, planta) não pode porque mata 
as abelhas; 

 Barragem João Arruda, Sítio Queimados - 
água poluída (lama); 

 Barragem Zomba – falta manutenção (depois 
que a de Mateus Vieira (COPESA) não usa 
mais); 

 Barragem Mateus Vieira (que abastece a 
cidade) – era para ter reflorestado a nascente, 
as pessoas foram indenizadas, mas voltaram 
para o local e não houve manutenção. 

Represa está poluída, cheia de lama  
Pensar em mata ciliar para a barragem; 

 Degradação do solo por conta de plantações 
e criação de gado em Serra do Caboclo, 
Flecheira, Mateus Vieira; 

 Lagoa Dantas e Sitio Cumbe – Loteamento 
para chácaras, estão causando 
desmatamento em APPs (nascentes e 
morros) e não estão irregulares, eles têm 
licença; 

 Área dos Brejos – grandes propriedades que 
estão sendo loteadas; 

 Falta de cumprimento da lei/ licenças para 
loteados (CPRH) – Aline comentou sobre MP. 
Especulação imobiliária; 

 Plano Diretor – Favorece Loteamentos 

 Vertentes - tira madeira, areia e depois loteia 

 Turismos na Rampa do Pepê. Ocorreu 
incêndio no local a 3-4 anos atrás; 

 Serra do Cruzeiro em Taquaritinga – tem 
desmatamento; 

 Não chove mais porque desmataram. Nunca 
vi um desmatador ser multado; 

 Pedra de Boca – pinturas rupestres, só que 
degradadas (pichação); 
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Pontos de interesse/ oportunidades Pontos de atenção/ ameaças 

 Barragem de queimadas (possível nascente); 

 Lagoa Funda – tem bastante nascente 
(Arnaldo); 

 Janelas do Capibaribe – Sítio com projeto 
para Parque Urbano, tem nascente ou olhos 
d’água que foram represados pela 
comunidade; 

 Sítio Lago de Pedra – divisa Santa Cruz do 
Capibaribe e Taquaritinga; 

 Pouso em Taquaritinga; 
 Brejos de altitude (áreas secas) – espécies 

diferentes; 

 Tem muita seriema, tem lobo guará e 
cachorro do mato; 

 Professora Edinilsa da UFRPE pesquisa 
répteis em Boa Vista; 

 Flora: Copaíba, Ipê roxo/rosa/amarelo, 
Caibera, Cumbe, Aroeira, Sucupira; 

 Algaroba – gostam porque faz sombra e dá 
vagem que alimenta os bichos (ovelha e 
bode). Ela costuma florir em setembro e dá 
comida para as abelhas; 

 Mudas para o reflorestamento, mas só no 
inverno; 

 Fizeram fossas sépticas; 

 2 municípios fortalece a UC – Conselho 
poderia ter mais força; 

 Vertentes – cemitério quilombola/ Igreja da 
Goiabeira, construída por escravizados; 

 Pinturas Rupestres em Vertentes - Sitio 
Caboclo e cemitério indígena (Povo Taquara); 

 Vertentes tem turismo sustentável e 
agroturismo e produtos agroecológicos; 

 Disponibilizar produtos no site do CPRH; 

 Barragem Queimados é maior o volume do 
que do Sítio Arroz. Água apodreceu. Descaso 
da comunidade. Não trabalham mais com 
essa rede; 

 Por conta da seca as plantas estão morrendo, 
estão se desenvolvendo plantas de locais 
mais secos; 

 Riachos represados, secos ou poluídos 
(Riacho Bicas – Recebe esgoto); 

 Muitos riachos seguiam para vertentes, por 
conta da degradação secaram; 

 Conselho rural em Vertentes não é tão 
atuante; 

 Pequenos agricultores estão vendendo terra 
para trabalhar nas confecções; 

 Para a região a confecção é boa, mas para a 
agricultura não, pois os jovens não querem 
mais seguir a profissão dos pais. 

 

As imagens 32 e 33 mostram o momento da etapa do trabalho em grupo com os mapas 
de diagnóstico participativo: 

 
  
Imagens 32 e 33. Discussões em grupos na Oficina Serras de Taquaritinga do Norte e Vertentes, em 

Taquaritinga do Norte. Autores: Adriana Meinking e Sandra Steinmetz. 
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Figura 17. Mapa com os pontos de interesse marcados pelos grupos da Oficina 3 – Serras de 

Taquaritinga do Norte e Vertentes, em Taquaritinga do Norte. 
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c. Mural das Serras de Taquaritinga e Vertentes 
 
Nesta etapa da oficina foram elencadas as oportunidades/ pontos fortes e ameaças/ 
pontos fracos referentes à área prioritária em questão. Essas estão representadas na 
Imagem 34 e no Quadro 16. 
 

 
Imagem 34. “Mural das Serras de Taquaritinga/ Vertentes”, realizado na oficina em Taquaritinga do 

Norte. 
 

Quadro 16. Mural das Serras de Taquaritinga/ Vertentes, realizado na oficina em Taquaritinga do Norte. 
Oportunidades/ pontos fortes Ameaças/ pontos fracos 

 Captar recursos; 

 Ainda temos água, mas temos que cuidar porque está 
acabando; 

 Pinturas rupestres/ cemitérios indígenas e 
quilombolas; 

 Turismo ecológico (Aventura/ Rural/ Escalada/ Voo/ 
Bicicleta); 

 Mateus Vieira (produção orgânica); 

 Serra do Cruzeiro (caatinga/mirante); 

 Produção de café agroecológico; 

 Vontade da prefeitura de Vertentes em ter Parque 
Ecológico; 

 Animais ameaçados presentes e plantas endêmicas; 

 Obras históricas; 
 Serra do Semiárido Taquaritinga (Boa Vista); 

 Capacitação dos proprietários; 

 Desmatamento que acaba com a 
água; 

 Especulação imobiliária – 
Loteamentos irregulares; 

 Pichação nas pinturas rupestres/ 
pedras 

 Degradação do meio ambiente 
(imobiliária e pecuária); 

 Poluição das águas; 
 Retirada de água aumentando  

regular e irregular/ poços artesianos; 

 Articulação política partidária; 

 Depredação do patrimônio cultural; 

 Melhorar a educação ambiental; 
 Falta de conscientização ambiental. 
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Oportunidades/ pontos fortes Ameaças/ pontos fracos 

 Preservação ambiental; 

 Agregar valor ao produto local. 

 

d. Recomendações para a UC 
 
Algumas recomendações para a UC surgiram durante a oficina: 

 MONA, ARIE ou RPPN na Pedra da Boca, Rampa do Pepê, Pedra da Flecheira. 
No restante APA. 

 Alguns acreditam que em Vertentes poderia haver a criação de alguma UC 
Municipal. 

 Outros acreditam que UC não pode ser municipal pois há muita influência política. 
 

e. Impressões gerais da equipe da consultoria 
 
Com base na oficina, há aceitação da criação de uma unidade de conservação. Não 
foram feitos questionamentos em relação a restrições de uso que pudessem decorrer 
desta criação. Aparentemente, para os participantes, a UC poderia ser geradora de 
benefícios, tanto pela proteção ambiental das áreas, quanto como estimulador de novas 
opções econômicas, como atividades turísticas em diversos locais e com objetivos 
distintos (turismo ecológico, rural, de aventura, arqueológico etc.). Além disso, na região 
existem diversos produtores de café orgânico em sistemas agroflorestais bem 
organizados, e para estes, a preservação do entono é bem vista, até mesmo para dar 
sustentabilidade à atividade, especialmente em relação à disponibilidade de água e 
chuvas. Entre os participantes da oficina existe um entendimento claro da relação 
degradação e diminuição das chuvas. Também foi apontado como grande impacto a 
expansão descontrolada (segundo os participantes tanto licenciados como não) de 
loteamentos em áreas de Mata Atlântica.  
 
2.4.3. Infraestrutura da Oficina 
 
Com início às 9h e encerramento às 12h a organização optou por disponibilizar somente 
uma refeição, porém um “lanche reforçado”, que foi servido no início e ficou disponível 
até o final da oficina (Imagem 35). 

 
 

Imagem 35. Café da manhã na Oficina Taquaritinga/ Vertentes, em Taquaritinga do Norte. Autor: 
Sandra Steinmetz. 
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2.5. Oficina Mata de Ronda 
 

“Tem que preservar a natureza com amor. As 
pessoas e os animais precisam da água”. 
Comentário de participante da oficina 

 
2.5.1. Participantes 
 
Ao todo a oficina, que ocorreu no município de Pombos, contou com 20 participantes, 
dentre eles um representante da Associação dos Agricultores Orgânicos e um 
representante da Secretaria de Agricultura; ainda assim todos comunitários presentes 
são membros da Associação dos Trabalhadores Rurais. O Quadro 17 traz mais detalhes 
sobre os participantes. 
 

Quadro 17. Resumo dos participantes da Oficina Mata de Ronda, em Pombos. 

PARTICIPANTES Nº DESCRIÇÃO 

Comunitários/ Sociedade Civil 13 
Os comunitários são todos pertencentes à 

associação de Trabalhadores Rurais 

Órgãos do Governo Municipal 1 Secretaria de Agricultura (1) 

Órgãos do Governo Estadual 3 CPRH (3) 

Câmara de Vereadores 0 - 

Organização Civil/ 
Instituição de Pesquisa e Ensino 

3 

Associação dos Agricultores Orgânicos (1), 
Associação de trabalhadores rurais do 

Assentamento do Ronda (1); Professora 
historiadora (1) 

TOTAL PARTICIPANTES 20 

TOTAL DE INSTITUIÇÕES 4 

 

 
2.5.2. Atividades e discussões 
 
a. Apresentações iniciais e Dinâmica dos Sonhos 
 
Com as devidas apresentações iniciais foi executada a Dinâmica, na Imagem 36 e no 
Quadro 18 estão representados os sonhos, dos participantes, referentes à área 
prioritária. 
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Imagem 36. “Mural dos sonhos Ronda” realizado 

na Oficina Mata de Ronda em Pombos. Autor: 
Sandra Steinmetz. 

Quadro 18. Mural dos sonhos – Mata de Ronda 
(Pombos). 

Sonhos (Ronda) 

 Área da mata agregue renda para a 
comunidade; 

 Ser referência/ exemplo para as 
pessoas; 

 Todos serem beneficiados; 

 Preservar a natureza, principalmente a 
água; 

 Estar mais preparado ao turismo 
agroecológico (hospedagem, 
restaurante); 

 Trilha ecológica; 

 Menos agricultura convencional e mais 
agroecologia; 

 Educação ambiental. 

 

 
As imagens 37 e 38 são registros do andamento da oficina. 
 

Imagens 37 e 38. Oficina Mata de Ronda no município de Pombos. Autores: Sandra Steinmetz. 

 
b. Mapas participativos 

As discussões e os mapas participativos foram realizados em dois grupos. Os 
apontamentos são apresentados no Quadro 19 e os pontos de interesse identificados no 
mapa pelos grupos estão representados na Figura 18. 
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Quadro 19. Sistematização dos pontos levantados nas discussões em grupos na Oficina Mata de Ronda, 
em Pombos. 

Pontos de interesse/ oportunidades Pontos de atenção/ ameaças 

 Turismo agroecológico (trilhas e visitas); 

 Expansão da agricultura orgânica; 
 Criar estruturas para a recepção turística 

(hospedagem e alimentação); 

 Córrego do macaco – pedra oca (caverna) e 
tinham muitos saguis; 

 Árvores grandes; 

 Usina principal do engenho – parede com pé 
da casa grande. Bueiro (chaminé); 

 Essa mata tem 60 anos; 

 Está chegando capivara, paca, tamanduá, 
teju, tatu, passarinho, gato maracajá, raposa, 
guará (raposa (tamanho de um cachorro), 
porco-espinho, preguiça. Abelha na mata; 

 Tem cipós; 

 Liga Osso – erva para recuperar ossos 
quebrados e outras plantas medicinais; 

 Serra Grande (antigo engenho nas 
proximidades); 

 Lei Estadual Complementar 397/2018 
(Pombos passou a ser considerado Agreste); 

 Divisor de águas  morro de Ronda com 
várias nascentes para os dois lados; 

 Nascente do rio Pirapama está dentro da 
Mata de Ronda; 

 Rio Afluente do Tapacurá é o que passa 
dentro do assentamento; 

 Lenda do Bode de um olho só – Pedra do 
Bode (de noite atravessa um bode de um olho 
só); 

 Muitas orquídeas; 

 Lenda do Pantel da Mata (humano ou animal 
de espinhos), que se abriga na Mata de 
Ronda. Gasparina (professora historiadora) 
tem um cordel sobre o Pantel da Mata. O 
Pantel protege a Mata de Ronda que foi a 
mata que sobrou; 

 Córrego da Agonia  grande quantidade de 
passarinho Curió; 

 Capela e ruínas antigas do engenho como 
ponto turístico (Capela de Santa Ana é a mais 
antiga de Pombos e data de 1842); 

 Produção orgânica (30%); 
 Domingos/Segundas/Terças-feiras eles vão 

vender produtos nas feiras; 

 Frutas dentro da mata: jaca, banana, ingá, 
ameixa amarela, pitomba, abiu, ingá, cipó. Só 
jaca vende na feira; 

 Não há sinalização sobre o assentamento; 

 Vazamentos de corrente elétrica; é necessário 
manutenção da linha de transmissão, pois as 
árvores estão esbarrando na linha; 

 Estradas que cortam a mata são da época do 
engenho. Em uma passa moto, bicicleta, 
passa até carro de pequeno porte. Na outra 
que tem a mesma largura, não dá para passar 
pois tem muitas árvores caídas; 

 Trilhas de moto e quadriciclo estragam muito 
a estrada dentro da mata, entram sem 
autorização da comunidade; 

 Na área desmatada era um sítio antigamente 
(Clareira ocupada pelo capim de 1000 m2); 

 No começo as pessoas derrubavam a mata; 
agora só pegam lenha (madeira) quando 
precisam; 

 Região é afetada por queimadas da usina JB, 
eles queimam a cana-de-açúcar e o fogo 
chega na mata, assim como os agrotóxicos 
que aplicam na plantação; 

 Moradores tentam controlar a entrada na mata 
e roubo de madeiras - uso de motosserra; 

 Há mais de 9 processos contra madeireiros na 
Mata de Ronda. A retirada de madeira é feita 
pelos diversos acessos de trilhas na parte 
oeste e sul da Mata de Ronda; 

 Tem um cara que pega passarinho (papa-
capim, cabeça preta); 

 Não há fiscalização dos órgãos ambientais; 
 Produção agrícola ainda predominantemente 

convencional, com uso de agrotóxicos no 
assentamento; 

 Pedreiras na borda da mata causam fogo e 
desmatamento; 

 A vazão das nascentes é reduzida em 
decorrência do clima; 

 Queimam o lixo. 
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Pontos de interesse/ oportunidades Pontos de atenção/ ameaças 

 Curso de guia no assentamento/ apicultura/ 
irrigação/ piscicultura (tilápia)/ etc. (SEBRAE/ 
SENAR) - 5 pessoas fizeram o curso em 
2019; 

 Não há área preparada como restaurante, 
mas o SEBRAE/SENAR está capacitando a 
comunidade para isso também. 

 

As imagens 39 e 40 mostram o momento da etapa do trabalho em grupo com os mapas 
de diagnóstico participativo: 
 

  
Imagens 39 e 40. Discussões em grupos na Oficina Mata de Ronda, em Pombos. Autor: Sandra 

Steinmetz. 
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Figura 18. Mapa com os pontos de interesse marcados pelos grupos da Oficina 4 – Mata de Ronda, em 

Pombos. 
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c. Mural da Mata de Ronda 
 
Depois da atividade dos mapas participativos, coletivamente, os participantes elencaram 
as oportunidades/ pontos fortes e ameaças/ pontos fracos referentes à área da Mata de 
Ronda. Essas estão registradas na Imagem 41 e com o conteúdo transcrito no Quadro 
20. 
 

 
Imagem 41. “Mural da Mata de Ronda” realizado na oficina em Pombos. 

 
Quadro 20. Mural da Mata de Ronda, realizado na oficina em Pombos. 

Oportunidades/ pontos fortes Ameaças/ pontos fracos 

 Preservação da Natureza; 

 Trazer recursos; 

 Não estar mais sozinhos; 

 Incentivo para pagamento por serviços 
ambientais; 

 Grande variedade de plantas medicinais; 

 Turismo responsável; 

 Parceria e cursos com o SEBRAE/ SENAR; 
 Matrizes vegetais com possibilidade de 

viveiros de árvores nativas; 

 Ampliar as iniciativas de agricultura 
sustentável; 

 Visibilidade das atividades do assentamento 
com a UC; 

 Organização do assentamento coeso; 

 Comunidade consciente. 

 Hoje, iniciativa isolada entre os 
assentamentos; 

 Problemas com acesso/ fornecimento de 
água; 

 Desconhecimento dos recursos existentes; 

 Turismo de massa ou sem controle; 

 Iniciativas anteriores não saíram do papel; 

 Falta de conhecimento/ capacidade; 

 Caça/ desmatamento. 
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d. Recomendações para a UC 
 

Algumas recomendações e reflexões a respeito da UC que surgiram na oficina seguem 
abaixo: 
 

 Seria importante uma UC de proteção integral, pois recebe dinheiro do Fundo 
Estadual de Compensação Ambiental.  

 Do ponto de vista fundiário, a propriedade é pública do INCRA (ainda não houve 
titulação aos assentados). 

 A comunidade é organizada e muitos são adeptos à agricultura orgânica e ao uso 
racional dos recursos naturais como a água e madeira. 

 Possibilidade de turismo de base comunitária. E também de controlar melhor o 
turismo realizado por atores externos. 

 Importante identificar local exato das nascentes na Mata de Ronda para incluir 
dentro do limite da UC. 

 Interessante abranger também a área de reserva legal do assentamento que fica 
na Serra Grande. 

e. Impressões gerais da equipe da consultoria 
 
A comunidade desenvolveu um grande senso de preservação da mata local, claramente 
demonstrado no histórico de formação do assentamento e da forma como foi construída 
a sua preservação. Portanto, há interesse na formalização da proteção da área, inclusive 
para compartilhamento de responsabilidades com outros atores – p. ex. cuidados e 
fiscalização. Os participantes têm esperança de que a UC seja catalizadora de novas 
ações na comunidade que fomentem a economia e de atividades vistas por eles como 
mais sustentáveis, como a agricultura orgânica – ainda não adotada por todos os 
assentados. Também depositam esperança de que a atividade turística possa ser melhor 
desenvolvida na área, com envolvimento da comunidade e benefícios compartilhados. 
Os participantes percebem a criação da UC como algo que pode dar visibilidade ao 
assentamento e, deste modo, chamar atenção do poder público e de outros possíveis 
parceiros.  
 
2.5.3. Infraestrutura da Oficina 
 

A oficina sobre a Mata de Ronda ocorreu na sede da Associação dos Trabalhadores 
Rurais do Assentamento Chico Mendes Ronda. O início foi às 9h, momento em que foi 
disponibilizado um café da manhã que ficou servido durante todo o encontro (Imagem 
42). Ao final da oficina, foi oferecido o almoço, na escola ao lado da sede da associação 
(Imagem 43). 
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Imagens 42 e 43. Café da manhã (à esquerda) e almoço (à direita) na Oficina Mata do Ronda, em 

Pombos. Autor: Sandra Steinmetz. 

 
 

2.6. Oficina Serras de Belo Jardim e Brejo Madre de Deus 
 
“A Natureza nos dá ar puro e água”. Comentário de 
participante da oficina 

 
2.6.1. Participantes 
 
A oficina que ocorreu em Brejo da Madre de Deus abrangeu, além de Brejo, o município 
de Belo Jardim. Contou com 74 pessoas no total, tendo ampla presença de 
representantes de organizações civis, de órgãos municipais (de ambos municípios) e de 
órgãos estaduais. Como apresentado pelo Quadro 21. 
 

Quadro 21. Resumo dos participantes da Oficina Serras de Belo Jardim e Brejo Madre de Deus, em 
Brejo da Madre de Deus. 

PARTICIPANTES Nº DESCRIÇÃO 

Comunitários/ Sociedade Civil 40 
Grande parte dos comunitários presentes foi 

de pequenos agricultores da área 

Órgãos do Governo Municipal 7 

Brejo da Madre de Deus: 
Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento 

Rural e Meio Ambiente (6) 
Belo Jardim: 

Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento 
Rural e Meio Ambiente (1) 

Órgãos do Governo Estadual 6 
CPRH (4), Agência Pernambucana de Águas 

e Clima – APAC (1), SEMAS (1) 

Câmara de Vereadores 2 
Integrantes do gabinete de vereador de Belo 

Jardim 
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PARTICIPANTES Nº DESCRIÇÃO 

Organização Civil/ 
Instituição de Pesquisa e Ensino 

19 

Brejo da Madre de Deus: 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais (1), 

FETRA-PE (feira orgânica) (1), Associação 
dos Escoteiros Tradicionais de Brejo (1), 42º 

Grupo dos Escoteiros Pedro Guenes (1), 
Conselho de Desenvolvimento Sustentável do 

Brejo da Madre de Deus - CONDESB (1), 
Instituto Agronômico de Pernambuco - IPA 

(2), Conselho de Defesa do Meio Ambiente - 
CONDEMA/ Comitê da Bacia Hidrográfica do 

Capibaribe - COBH (1*) 
Belo Jardim: 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais (2), 
Conselho das Associações de Belo Jardim 

(1), Conselho de Usuário do Bitury (3), 
Conselho Municipal de Desenvolvimento rural 
Sustentável - CMDRS (1), Instituto Federal de 

Pernambuco - IFPE (2), Associação do 
Assentamento Ouro II – ASA (1) 

Geral/ outros: 
Águas do Nordeste – ANE/ ONG Bichos da 

Caatinga (1), Associação Sobrado de Jataúba 
(1) 

TOTAL PARTICIPANTES 74 

TOTAL DE INSTITUIÇÕES 22 

(1*) Pessoa já contabilizada por ser também da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Rural e 
Meio Ambiente. 

 

O mapa a seguir (Figura 19) ilustra a localização dos moradores/ proprietários 
participantes da oficina na área prioritária. É possível visualizar uma participação 
abrangente, de vários pontos e comunidades da área.  
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Figura 19. Mapa do trecho da área prioritária Serras de Belo Jardim/ Madre de Deus/ Taquaritinga do 

Norte e Vertentes, com a localização das comunidades/proprietários participantes da Oficina Serras de 
Belo Jardim e Brejo Madre de Deus. 
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2.6.2. Atividades e discussões 
 
a. Apresentações iniciais e Dinâmica dos Sonhos 
 
Após as apresentações, foi realizada a dinâmica sobre os sonhos dos participantes para 
a área das Serras de Belo Jardim e Brejos da Madre de Deus são apresentados na 
Imagem 44 e no Quadro 22, abaixo: 
 

 
Imagem 44. “Mural dos sonhos – BJ e BMD” 
realizado na Oficina Serras de Belo Jardim e 
Brejo Madre de Deus, em Brejo da Madre de 

Deus. Autor: Sandra Steinmetz. 

Quadro 22. Mural dos sonhos – BJ e BMD (Brejo 
da Madre de Deus). 
Sonhos (BJ e BMD) 

 Orientação para conservação; 
 Turismo sustentável; 

 Saúde/ qualidade de vida; 

 UC nas margens da represa Tabocas; 

 Nascentes preservadas/ recuperadas; 

 Compromisso da sociedade com o meio 
ambiente; 

 Recuperação das sementes crioulas; 

 Conscientização; 
 Preservar para as futuras gerações; 

 Preservar a água; 

 Diminuir degradação/ veneno; 

 Educação; 

 Recompensa para quem preserva; 
 Mata preservada; 

 

 
As imagens 45 e 46 ilustram o andamento da oficina em Brejo da Madre de Deus. 
 

Imagens 45 e 46. Oficina Serras de Belo Jardim e Brejo Madre de Deus no município de Brejo da 
Madre de Deus. Autores: Humberto Malheiros. 
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b. Mapas participativos 

As discussões e os mapas participativos foram realizados em quatro grupos. Os 
apontamentos são apresentados a seguir, no Quadro 23 e os pontos de interesse 
identificados no mapa pelos grupos estão representados na Figura 20. 
 
Quadro 23. Sistematização dos pontos levantados nas discussões em grupo nas respectivas localidades 
– Oficina Serras de Belo Jardim e Brejo Madre de Deus, em Brejo Madre de Deus. 

Localidade Município 
Pontos de interesse/ 

oportunidades 
Pontos de atenção/ ameaças 

São 
Domingos 

Brejo da 
Madre de 

Deus 

 Patrimônio Histórico;  Loteamento irregular; 

 Ocupação fundiária; 

 Lixão; 

 Queima de lixo; 
 Morte de vegetação; 

Mandaçaia 
(cachoeira)/ 

Tabocas 

Brejo da 
Madre de 

Deus 

 Patrimônio Histórico; 

 Mata no topo da Serra; 

 Encantado/ Campo de 
Farias de cima/ Santa 
Rosa (nascentes)/ Sítio 
Boa Vista (nascente) – 
Tabocas; 

 Cachoeira da Moura – 
Tabacas; 

 Morte de fauna e flora; 

 Não há caça porque não há 
animais; 

 Assoreamento do rio; 

 Pouca consciência ambiental; 

 Pecuária desordenada 
(Pisoteio) 

 Seca matou tudo; 

 Compram caminhão pipa; 
 Na barragem do Tabocas tem 

muito condomínios irregulares; 

Região 
Brejeira 

Brejo da 
Madre de 

Deus 

 Mata Atlântica RPPN; 
 Mananciais hídricos; 

 Ponto mais alto de 
Pernambuco; 

 Patrimônio Histórico; 

 Alimentos orgânicos; 

 Não aproveitamento da reserva 
para educação; 

 A região não é valorizada, 
mesmo sendo o ponto mais alto 
de Pernambuco; 

 Criação extensiva de animais 
(pisoteio e desmatamento); 

 Falta de proteção das 
nascentes; 

Serra Verde - 
Sítio 

Logradouro 

Belo Jardim 

 Mata - topo da serra, onde 
tem mata preservada; 

 Mirante Serra Verde: tem 
pinturas rupestres (muitas) 
– Pedra letrada 

 Riacho; 

 Roça de subsistência; 

 Ar puro, sombra; 

 Lagoa do navio; 

 É preciso preservar mais para a 
floresta voltar. Desmataram 
muito para o cultivo do café e 
agora não tem frutas; 

 Dois olhos d’água, tinha cinco; 
 Barreiras e cisternas; 

 Caça de alguns animais: tatu, 
tamanduá, peba, tejú, gato 
maracajá, camaleão, sauim; 

 Pasto e plantação de bananeira 

 Seca/fogo; 

 Desmatamento: compram uma 
propriedade e invadem outras 
para desmatar; 

 Muito pé de fruta que morreu 
com a seca; 
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Localidade Município 
Pontos de interesse/ 

oportunidades 
Pontos de atenção/ ameaças 

Assentamento 
Moleque 

Brejo da 
Madre de 

Deus 

 20% de Reserva Legal na 
serra; - 

Sítio São 
Paulo 

Brejo da 
Madre de 

Deus 

 Animais: teju, beba, 
carcará, camaleão, 
raposa, gato maracajá, 
lobo guará; 

 Árvores: juruti, angico, 
aroeira, cedro, barriguda, 
imbuzeiro, jaboticaba 
(acabando), juazeiro; 

 Água só de poço artesiano; 

 Esse ano não passou água pelo 
rio; 

 Pouca chuva; 

 Todo terreno tem sua reserva; 

 Marmeleiro e Jurema secaram; 

Geral 

Brejo da 
Madre de 

Deus e Belo 
Jardim 

 Importância ambiental e 
hídrica dos Brejos; 

 Tem uma RPPN e 
nascentes 
georreferenciadas pelo 
ConsuBitury e pelo CAR; 

 Segundo o ConsuBitury, 
tem mais de 500 
nascentes, sendo 300 
registradas; 

 Heraldo Turismo – atuou 
20 anos com projeto de 
sementeiras para 
reflorestamento de 
nascentes; 

 Há muitos conselhos 
municipais, mas nem 
todos são atuantes. Os 
que se destacam em Brejo 
da Madre de Deus são: 
Conselho de Defesa do 
Meio Ambiente 
(CONDEMA) e Conselho 
de Desenvolvimento 
Sustentável de Brejo 
(CONDESB), esse último 
focado na agricultura; 

 Área potencial para 
turismo, porém pouco 
explorada; 

 Área de produção 
orgânica e potencial para 
implementação de 
agroflorestas; 

 Pedra dos Ventos e Pedra 
dos Caboclos; 

 Barragem na Pedra dos 
Caboclos – Campos de 
Farias/ Riacho Escuro/ 
Cafundó; 

 Incêndios frequentes - não tem 
brigadistas. Geralmente os 
incêndios são criminosos e 
provocados para o plantio ou 
para abrir pasto; 

 Há muita caça e muito 
passarinheiro em todas as áreas 
de brejo de altitude; 

 Não tem fiscalização ambiental; 

 Pecuária degradadora; 

 Belo Jardim – pressão de 
loteamentos e condomínios 
irregulares/desmatamento/ fogo; 

 Prefeito de Belo Jardim tem 
vários loteamentos irregulares e 
processo com o MP; 

 Pressão constante sobre os 
brejos que precisam ser 
preservados (exposição e 
altitude); 

 Brejo da Madre de Deus foi 
avaliado para ter um parque 
eólico, porém não houve 
aceitação da comunidade, pois 
em 7 ha de distância do parque, 
não pode haver ocupação 
humana devido ao barulho etc. 
Torres seriam instaladas em 
áreas de mata (desmatamento), 
pássaros morrem nas turbinas. 
Existência de êxodo rural após a 
indenização. 
A empresa Renova Energia 
Eólica tratou com os 
proprietários, mas logo depois 
entrou em falência; 

 Falta de cuidado e 
conscientização ambiental; 

 Profissional da Secretaria 
Municipal de Saúde disse que 
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Localidade Município 
Pontos de interesse/ 

oportunidades 
Pontos de atenção/ ameaças 

 Pedra do Caboclo – RPPN 
(Belo Jardim); 

 RPPN Mata do Bitury 
(Belo Jardim); 

 RPPN Pedra do Cachorro 
(município de São 
Caetano); 

 Exploração Sustentável de 
Brejos e Caatingas; 

 Animais: raposa, Guará, 
Teju, Veado Catingueiro; 

 Serra da Macambira/ 
Piacás – corta Belo Jardim 
inteiro. Tem caatinga 
preservada; 

 Mata do Bitury – trilhas; 

 Serrinha tinha 7 nascentes 
em linha. Área de 
preservação da Bat. 
Moura; 

 Marcos Tavares é um 
proprietário com interesse 
em criar uma RPPN de 
163 ha na Serra do Ponto 
- Serra do Ponto (Brejo da 
Madre de Deus) sofre com 
a ocupação irregular; 

 Querem incentivos para a 
conservação como PSA; 

 Plano Diretor de Belo 
Jardim venceu em 2017. 

há muita gente sofrendo com 
doenças causadas pelos 
agrotóxicos; 

 Coleta ausente de lixo, portanto 
ocorre a utilização da queima 

 Assistência ausente; 

 RPPN do Bitury tem dificuldades 
de Implementação (gestão e 
fiscalização). Há extração de 
madeira ilegal de lá; 

 Rio Bitury dentro de Belo Jardim 
é muito poluído; 

 Serra da Prata (Município de 
Brejo da Madre de Deus) tem 
muito lixo; 

 
A imagem 47 ilustra a elaboração dos mapas participativos pelos grupos na oficina. 
 

 
Imagem 47. Discussões em grupos na Oficina Brejo da Madre de Deus/ Belo Jardim, em Brejo da Madre 

de Deus. Autor: Adriana Meinking. 
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Figura 20. Mapa com os pontos de interesse marcados pelos grupos da Oficina 5 – Serras de Belo 

Jardim e Brejo Madre de Deus, em Brejo da Madre de Deus. 
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c. Mural de Brejo da Madre de Deus e Belo Jardim 
 
Em reflexão com os participantes foram levantadas, nessa etapa, as oportunidades/ 
pontos fortes e ameaças/ pontos fracos da área prioritária. Essas estão expostas na 
Imagem 48 no Quadro 24. 
 

 
Imagem 48. “Mural da Serras de Belo Jardim e Brejo da Madre de Deus” realizado na oficina em Brejo 

da Madre de Deus. Autor: Sandra Steinmetz. 
 

Quadro 24. Mural da Serras de Belo Jardim e Brejo da Madre de Deus, realizado na oficina em Brejo da 
Madre de Deus. 

Oportunidades/ pontos fortes Ameaças/ pontos fracos 

 Características geográficas favoráveis; 

 Diagnóstico preciso dos recursos e 
potencialidades; 

 Sustentabilidade ambiental; 

 Educação ambiental; 

 Mobilização em prol da recuperação 
ambiental; 

 “Pulmões” do município; 
 Pagamento por serviços ambientais; 

 Criação de legislação para destinar fundos 
ambientais (ICMS); 

 Alternativas de produção; 

 Turismo ecológico/ sustentável; 

 Reflorestamento/ mudas; 

 Aumento da fiscalização; 
 Manutenção hídrica. 

 Grande contingente populacional na região; 

 Ausência de políticas sérias do poder público; 

 Pouca fiscalização; 

 Degradação ambiental; 
 Falta educação ambiental; 

 Falta apoio dos governos; 

 Falta integração dos projetos de conservação 
no âmbito do governo do Estado; 

 Conflitos pelo uso da água; 

 ICMS revertido para a UC e proprietários; 

 Nem todos praticam atividades 
conservacionistas; 

 Unidades menos restritivas para ter pessoas; 
 Especulação imobiliária. 
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d. Recomendações para a UC 
 
Recomendações feitas pelos participantes da oficina para a UC: 
 

 Criar uma UC de Uso Sustentável como uma APA, envolvendo Belo Jardim e 
Brejo da Madre de Deus, e fazendo um Zoneamento mais restritivo nos brejos; 

 Também há chances de criar uma RPPN na Serra do Ponto, em Brejo da Madre 
de Deus; 

 Importante focar as UCs nas regiões de brejos de altitude. 
 

e. Impressões gerais da equipe da consultoria 

 
Os participantes demonstraram interesse em compreender a proposta. Os participantes 
mais próximos das regiões conhecidas como Bitury e Mata da Rita se orgulham dessas 
áreas úmidas, bem como os da Serra Verde. Os participantes em geral se mostraram 
bastante preocupados com a questão hídrica e aparentaram relativa consciência de que 
a preservação das matas está associada ao fornecimento de água. Nesse sentido, há 
interesse por atividades de educação ambiental e por ações de recuperação ambiental, 
que poderiam ser estimuladas com o processo de criação/existência da UC.  
 
Embora tenham demonstrado certa descrença sobre a efetividade das ações 
necessárias para garantir a preservação da área, têm esperança de que a UC possa 
viabilizar alternativas de produção, atividades turísticas sustentáveis e ações de 
reflorestamento/ recomposição ambiental. 
 
2.6.3. Infraestrutura da Oficina 
 
A oficina que ocorreu no Sindicato dos Trabalhadores Rurais com início às 9h. O café da 
manhã foi servido logo no começo e ficou à disposição durante todo o evento (Imagem 
49). A oficina encerrou para o almoço dos participantes, que foi oferecido em um 
restaurante próximo ao sindicato (Imagem 50). 
 

  
Imagens 49 e 50. Café da manhã (à esquerda), no sindicato, e almoço (à direita), em restaurante na 

Oficina Brejo da Madre de Deus/ Belo Jardim, em Brejo da Madre de Deus. Autor: Humberto 
Malheiros. 
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2.7. Oficina Serra das Bengalas (Reunião) 
 
2.7.1. Participantes 
 

O início da oficina estava agendado para às 9h, no entanto, a comunidade/ moradores e 
proprietários da área não apareceram. A princípio, a oficina ocorreria na Associação dos 
Pequenos Agricultores de Olhos d’Água de Bengalas. No entanto, após avaliação do 
local, ele foi considerado inadequado para recepção do evento. No intuito de 
proporcionar maior conforto aos participantes, a oficina foi transferida, conforme 
sugestão da prefeitura de Passira, e consentimento da equipe do CPRH, para o Auditório 
da Escola Municipal Maria Alves de Lima, na Vila de Bengalas. Aparentemente, a 
transferência do local causou desconforto nos representantes da Associação, que 
acabaram por desmobilizar a comunidade para participar. Possivelmente, houve um 
conflito de interesses políticos, que eram desconhecidos da Ambiental Consulting. Nas 
próximas etapas, para a mobilização, haverá necessidade de cuidados com relação aos 
atores e conflitos “políticos” locais.  
 
Sendo assim, foram realizados dois momentos: uma conversa (reunião) com os 
presentes, representantes da prefeitura e da própria escola, apresentando e discutindo 
a proposta e um segundo momento que foi uma palestra com os alunos para que 
levassem a informação aos seus familiares. O Quadro 25 apresenta um resumo dos 
presentes na reunião. 
 

Quadro 25. Resumo dos participantes da reunião sobre a Serra das Bengalas, em Passira. 

PARTICIPANTES Nº DESCRIÇÃO 

Comunitários/ Sociedade Civil 3 
Um representante do assentamento rural 

próximo, a Coordenadora da Escola Maria 
Alves de Lima e Fotógrafo da Cidade 

Órgãos do Governo Municipal 4 
Secretaria de Agricultura e Diretoria de Meio 

Ambiente (2), Secretaria de Educação (1) 
Gabinete da Prefeitura 

Órgãos do Governo Estadual 5 CPRH (4) e SEMAS (1) 

Câmara de Vereadores 0 - 

Organização Civil/ 
Instituição de Pesquisa e Ensino 

0 - 

TOTAL PARTICIPANTES 12 

TOTAL DE INSTITUIÇÕES 4 

 

2.7.2. Atividades e discussões 
 
a. Reunião com os presentes 
 
Foi feita a apresentação e explicação inicial da proposta aos participantes e depois uma 
discussão com eles (Imagens 51 e 52). Os pontos levantados encontram-se no Quadro 
26 a seguir. 
 
Quadro 26. Sistematização dos pontos levantados na reunião sobre a Serra das Bengalas, em Passira. 



 
                                                                                                                   

Produto 3 – Relatório das Oficinas Participativas da Bacia do Rio Capibaribe - PE – Pág.:   69 

Secretaria de 
Infraestrutura e 
Recursos Hídricos 

Pontos de interesse/ oportunidades Pontos de atenção/ ameaças 

 Festa do Milho, Feira do Bordado, Festa 
de Reis – 06/01; 

 Visitação; 

 Atividades educativas; 

 Chá Grande – quilombola (Antunes) – 
milho, canjica, agricultura irrigada; 

 Trilha para visitação – Antunes; 

 Conselho de Desenvolvimento sustentável 
(Meio Ambiente em formulação) – reunião 
na última quarta-feira do mês; 

 Sindicato Rural tem informações mais 
precisas das associações e agricultores; 

 Nenhum dos alunos relatou ter 
proximidade com a Serra das Bengalas; 

 Confusões sobre vias político partidárias 
que bloqueiam as iniciativas; 

 Problema de mobilização; 

 Comunidade muito resistente; 

 Secretaria de educação não tem atividade 
de educação ambiental. Quem faz EA é o 
Departamento de Meio Ambiente; 

 

Imagens 51 e 52. Reunião sobre a Serra das Bengalas no município de Passira. Autor: Humberto 
Malheiros. 

 
b. Apresentação aos alunos 
 
Foi feita uma apresentação dialogada aos alunos do 9º ano da escola (Imagem 53), para 
que se apropriassem da proposta e pudessem levar aos seus familiares posteriormente. 
Os alunos também levaram os folders para mostrar aos seus familiares. 
 

 
Imagem 53. Palestra para uma turma da escola, em Passira. Autor: Adriana Meinking. 
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c. Recomendações para a UC 
 

Algumas recomendações para a UC surgiram durante a reunião: 

 Foi discutida a possibilidade da UC ser municipal. No entanto, Mailson Feliciano de 
Oliveira (diretor de Meio Ambiente da Prefeitura) ponderou que poderia ser melhor 
uma unidade estadual e afirmou já ter tido conversas preliminares com a prefeita 
nesse sentido. A justificativa é a de que a prefeitura não tem estrutura, nem 
orçamento para a gestão da UC. A questão permanece em aberto para novas 
avaliações. 

 Questionaram o porquê de não ter sido escolhida a Serra Passira, que já é ponto 
turístico. Foi explicado a questão dos atributos ambientais da Serra de Bengalas, mas 
que há possibilidade de pensar em corredor ecológico entra a Serra Bengalas e a 
Serra Passira. 

d. Impressões gerais da equipe da consultoria 
 

A atividade desenvolvida com os alunos indicou uma ausência praticamente total de 
relacionamento da comunidade de entorno com o ambiente da Serra das Bengalas. 
Muitos jovens, embora morassem nas proximidades da serra, afirmaram desconhecer o 
local e nunca terem tido curiosidade em ao menos visitar aquele ambiente. Ficou latente 
uma falta de transmissão de conhecimentos entre gerações, pois os jovens também 
relataram que nunca ouviram histórias/causos sobre a área.   
 
Acreditamos que a não realização da oficina não impactará significativamente no 
andamento do processo de criação da UC. Entrevistas e conversas com os poucos 
moradores e proprietários da área foram realizadas durante o campo de socioeconomia, 
bem como conversas constantes com a Prefeitura, possibilitando a troca de 
conhecimentos. 
 
2.6.3. Infraestrutura da Reunião 
 

A reunião sobre a Serra de Bengalas ocorreu em uma sala da Escola Municipal Maria 
Alves de Lima, na Vila de Bengalas no município de Passira. O café da manhã foi servido 
às 9h, e ficou à disposição durante todo o encontro. Ao final da reunião foi servido o 
almoço aos presentes, na própria escola. 

 
3. APONTAMENTOS PARA DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS PRIORITÁRIAS 
 
Com base nas informações colhidas ao longo das oficinas, as áreas priorizadas foram 
ajustadas ajudando no planejamento das atividades da Etapa II. Mas é importante 
ressaltar que os limites das UCs serão refinados ao longo da Etapa II.  
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Ao longo das discussões das oficinas, foram propostas alterações de limites em três 
áreas prioritárias: 
 

 Serra do Pará – inclusão de serra do Pico e adjacências (ver o mapa na Figura 
13): a área é considerada importante para fauna, tendo sido realizados 
levantamentos pelo Bichos da Caatinga. 

 Cabeceiras – inclusão da nascente do rio Capibaribe e adjacências, além da Serra 
do Jacu e Serra do Salamandra, que possuem pinturas rupestres, recursos 
hídricos e biodiversidade (ver mapa na Figura 15). 

 Mata de Ronda – ampliação para abarcar a Serra Grande, também área de 
Reserva Legal do assentamento (ver mapa na Figura 18). 

 
Com relação aos Corredores Ecológicos foram apontados ao longo das oficinas os 
seguintes pontos de interesse (representados, em parte, na Figura 21): 

 Serra do Jacarará (necessita recuperação) criar corredor desde a nascente até a 
Serra do Pará – Cabeceiras. 

 Possibilidade de Corredor ligando a área de Cabeceiras à área de Belo 
Jardim/Brejo da Madre de Deus.  

 Na área da bacia do Bitury foi sugerido acrescentá-la como corredor para fora da 
Bacia do Capibaribe, deixando a conexão com a área de Belo Jardim. 

 Possibilidade de pensar em corredor ecológico entra a Serra das Bengalas e a 
Serra de Passira. 

 Possibilidade de pensar em conexão entre Mata de Ronda com Serra das Russas. 

Ressalta-se que todos os apontamentos e sugestões realizados ao longo das reuniões 
e oficinas serão analisados e observados ao longo da Etapa II. 
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Figura 21. Indicação dos corredores ecológicos pelo mapeamento participativo. 
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Anexo I - Apresentação em Power Point utilizada nas oficinas (ex: Serra do Pará) 
 

 
 

Criação de UCs e Corredores Ecológicos na Bacia do Capibaribe

Sobre o projeto
• O Projeto de Sustentabilidade Hídrica de Pernambuco – PSHPE é 

uma iniciativa do Governo do Estado, em parte financiado pelo 
Banco Mundial – BIRD, com execução através da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco – SDEC / 
Secretaria Executiva de Recursos Hídricos – SERH e da Companhia 
Pernambucana de Saneamento – COMPESA.

• A Ambiental Consulting firmou contrato PSHPE 009/2019, com 
objetivo de elaborar estudos ambientais, socioeconômicos e 
mapeamento de áreas prioritárias para criação de Unidades de 
Conservação e Corredores Ecológicos na Bacia do Rio Capibaribe. A 
Ecogeo é a empresa parceira subcontratada para a execução do 
projeto.

 
 

Criação de UCs e Corredores Ecológicos na Bacia do Capibaribe

19 anos de experiência 
com planejamento 
ambiental, criação e 
manejo de áreas 
protegidas

Ampla experiência em 
geoprocessamento 
para o planejamento 
ambiental, incluindo 
áreas protegidas
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Criação de UCs e Corredores Ecológicos na Bacia do Capibaribe
 

 

Criação de UCs e Corredores Ecológicos na Bacia do Capibaribe

O que vamos fazer hoje?
• Diagnóstico Participativo sobre a Serra do 

Pará!
• Pensar sobre o que queremos para a área e 

região
• Mapear os pontos importantes para a 

comunidade e para a natureza
• Levantar oportunidades e desafios

 
 

Criação de UCs e Corredores Ecológicos na Bacia do Capibaribe

Sonhos...
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Criação de UCs e Corredores Ecológicos na Bacia do Capibaribe

O que são Unidades de Conservação?

são espaços ou territórios, instituídos pelo
governo, nos quais existem regras ou cuidados
especiais para com a natureza e patrimônio
cultural.
Proteger a Natureza
Garantir o modo de vida
Proteger o patrimônio cultural
Lei Federal – SNUC – Lei 9985/2000
Lei Estadual - SEUC

 
 

Criação de UCs e Corredores Ecológicos na Bacia do Capibaribe

O que são Corredores Ecológicos

São áreas que unem os 
fragmentos florestais ou unidades 
de conservação separados por 
interferência humana, como por 
exemplo, estradas, agricultura, 
atividade madeireira. 
O objetivo do corredor ecológico é 
permitir o livre deslocamento de 
animais, a dispersão de sementes 
e o aumento da cobertura vegetal 

 
 

Criação de UCs e Corredores Ecológicos na Bacia do Capibaribe
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Criação de UCs e Corredores Ecológicos na Bacia do Capibaribe

Existem vários tipos (categorias) de UC

Proteção Integral:
• Pouca ou nenhuma interferência 

humana
• Preservação da Natureza
Estação Ecológica e Reserva 

Biológica
Parque
Monumento Natural
Refugio da Vida Silvestre

 
 

Criação de UCs e Corredores Ecológicos na Bacia do Capibaribe

Existem vários tipos (categorias) de UC

Uso Sustentável:
• Conciliar proteção com uso sustentável dos 

recursos naturais;
• Manter o modo de vida das comunidades
 Áreas de Proteção Ambiental (APA)
 ARIE
 Florestas
 Reserva Extrativista (RESEX)
 Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

(RDS)
 Reserva de Fauna
 RPPN

 
 

Criação de UCs e Corredores Ecológicos na Bacia do Capibaribe

Como são criadas as UC?
• Iniciativa popular ou do governo
• Estudos técnicos sobre o meio físico, 

biodiversidade, socioeconômica 
• Diagnóstico participativo – oficinas, entrevistas
• Definição da área e categoria
• Propostas
• Audiência pública
• Decreto municipal, estadual ou federal
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Criação de UCs e Corredores Ecológicos na Bacia do Capibaribe

Início contrato 
junho/2019

Etapa I –
Organização do 
Planejamento

Reunião de Plano 
de Trabalho  -

09/07

Plano de 
Trabalho

ETAPA 1: 
SELEÇÃO DAS 
ÁREAS PARA 

CRIAÇÃO DAS 
UNIDADES DE 

CONSERVAÇÃO E 
DOS 

CORREDORES 
ECOLÓGICOS

ETAPA 2: 
PROPOSTA DE 
CRIAÇÃO DE 5 

(CINCO) 
UNIDADES DE 

CONSERVAÇÃO E 
DE CORREDORES 
ECOLÓGICOS NA 

BACIA DO 
CAPIBARIBE

Produto 1: 
Diagnóstico prévio da 
Bacia do Capibaribe 

apresentando as 
áreas potenciais para 
criação de UCs e de 

Corredores Ecológicos

Produto 2: Relatório 
com os critérios de 
seleção das áreas 

propostas, com lista 
hierarquizada, para 

criação das Unidades 
e Conservação e os 

Corredores 
Ecológicos, contendo 
o Mapeamento dos 

Atores 
Institucionais/Sociais

Produto 3: Relatório 
das Oficinas 

Participativas e 
relação das áreas 

definidas para 
aprofundamento dos 

estudos para a criação 
das Unidades de 
Conservação e 

Corredores 
Ecológicos.

ETAPA II - ESTUDOS

 
 

Criação de UCs e Corredores Ecológicos na Bacia do Capibaribe
 

 

Criação de UCs e Corredores Ecológicos na Bacia do Capibaribe

Serra do Pará
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Criação de UCs e Corredores Ecológicos na Bacia do Capibaribe

Serra do Pará
• Nascentes e Cabeceiras: Riacho do 

Pará, Riacho das Almas, Riacho 
Travessão, Riacho Olho D’Água, 
Riacho da Onça, Riacho da Lagoa

• vegetação preservada com 
gradiente altitudinal em relação aos 
remanescentes também 
preservados do entorno

• Águia chilena e rica fauna
• Furna e Sítio arqueológico – mais 

de 100 Pinturas rupestres
• Beleza cênica e potencial turismo
• Iniciativa do município em criar 

MONA

 
 

Criação de UCs e Corredores Ecológicos na Bacia do Capibaribe

Como vamos trabalhar?
• Mapeamento participativo – VAMOS OLHAR OS MAPAS
• Localizar e identificar oportunidades e desafios:

– Áreas frágeis (deslizamentos, enchentes...)
– Vegetação, desmatamento, degradação
– Rios, riachos, nascentes
– Caça, pesca, captura
– Lixo
– Esgoto
– Ocupação; fundiário
– Atividades econômicas
– Patrimônio histórico e cultural
– Participação social
– ...........

O que está 
acontecendo e 

onde? O que é bom 
e o que é ruim? O 

que dá para 
melhorar?

 
 

Criação de UCs e Corredores Ecológicos na Bacia do Capibaribe

Corredores Ecológicos

Áreas prioritárias (novas 
UCs) e UCs existentes

Atributos adicionais (RL, 
APP, áreas prioritárias, 

zoneamentos, pressões, 
uso do solo, grandes 

obras etc.)
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Criação de UCs e Corredores Ecológicos na Bacia do Capibaribe

GRUPOS

• Vamos trabalhar!

 
 

Criação de UCs e Corredores Ecológicos na Bacia do Capibaribe

OPORTUNIDADES E 
DESAFIOS

• pontos positivos e 
possibilidades

• pontos negativos e 
ameaças

 
 

Criação de UCs e Corredores Ecológicos na Bacia do Capibaribe

Próximos 
passos

Oficinas de 
Diagnóstico 
Participativo

30/10 a 
06/11

estudos para 
os corredores 

ecológicos
Dezembro

Diagnósticos 
específicos 

para cada área

Documentos 
técnicos -

delimitação e 
categoria

Audiências 
públicas

janeiro

fevereiro

Out-dez
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Criação de UCs e Corredores Ecológicos na Bacia do Capibaribe

Próximos passos

• O que precisamos conhecer/saber?
• Quem faltou envolver?
• Como será o trabalho agora?

 
 

Criação de UCs e Corredores Ecológicos na Bacia do Capibaribe

Obrigada!

Sandra Steinmetz 

sandra@ambiental.etc.br

Tel. : 11 3813-8226

 
 

  


